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Abstract (svenska) 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad sociala nätverk, sociala relationer och ideella 

föreningar har för betydelse för ensamkommande unga från Afghanistan. Utifrån de fem 

semistrukturerade intervjuerna jag genomfört, kommer uppsatsen undersöka betydelsen 

av sociala nätverk för informanterna och hur olika sociala nätverk påverkar dennes 

sociala kapital. Materialet analyseras utifrån Pierre Bourdieus och Robert D. Putnams 

teorier om hur sociala nätverk påverkar individen eller gruppen till att skapa ett ökat 

socialt kapital. Analysens resultat visar att de ensamkommande unga jag intervjuat, 

upplever svårigheter att inkluderas i majoritetssamhället på grund av samhälleliga 

strukturer, och språk-och kulturskillnader. Detta har inverkan på vilka sociala nätverk 

informanterna har tillgång till och deras möjligheterna att öka sitt sociala kapital. 

Resultatet uppvisar också betydelsen av ideella föreningar för informanterna, som att 

känna tillhörighet, att bli lyssnad till och att dessa möjliggör för ett aktivt deltagande 

inom föreningslivet. Sociala nätverk och ideella föreningar har en central roll för 

informanterna, till att skapa nya kontakter och bygga relationer mellan samhällsgrupper. 

Som i sin tur leder till en möjlighet för informanternas att öka sitt sociala kapital. 

Slutligen, belyser uppsatsen att sociala nätverk är viktiga för informanterna som kommit 

till Sverige ensamma. 

 

Nyckelord: ensamkommande unga, semistrukturerad intervju, socialt kapital, Putnam, 

Bourdieu, sociala nätverk, ideella föreningar 

 



 

 

Abstract (English) 

 

Title: The importance of social networks for unaccompanied minors, 

An interview study regarding social networks and social capital 

 

The aim of this thesis is to understand what social networks, social relations and non-

profit associations are of importance to unaccompanied minors from Afghanistan. Five 

unaccompanied minors were interviewed to be able to investigate the importance of 

social networks. Furthermore, the thesis focuses to answer the question, how social 

networks affects these individual’s social capital. The material from the semi structured 

interviews will be analysed in relation to Pierre Bourdieu’s and Robert D. Putnam’s 

theories regarding, how social networks can result in more social capital for individuals 

or groups within society. The analysis shows that theses unaccompanied minors, 

experience difficulties in being included in majority society because of social structures, 

language and cultural differences. Which has an impact on the ability to access different 

social networks and their opportunities to increase their social capital. The result also 

illustrates the importance of non-profit associations for these unaccompanied minors. 

Thereby theses non-profit associations functions as a facilitator for the feeling of 

belonging, being listened to and enabling active participation in the community. Social 

networks and non-profit associations are central for these unaccompanied minors to 

create new contacts and possibilities to build relationships between groups in the 

community. In order to develop better social capital. The final word, is that social 

networks have a significant role for unaccompanied minors who has come alone to 

Sweden. 

 

Key words: unaccompanied minors, semi structured interviews, social capital, Bourdieu, 

Putnam, social networks, non-profit associations 
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1 Inledning 

Hösten 2017 praktiserade jag på en ideell förening som arbetar för ungas rättigheter, 

skapar aktiviteter och lättillgängliga plattformar för nyanlända och ensamkommande 

unga i samhället. Det var en lärorik tid för mig, framförallt för att jag började reflektera 

över lokala ideella föreningars engagemang och den viktiga funktion dessa fyller för 

unga individer jag träffade. Att studera mänskliga rättigheter genererar mycket kunskap 

om en värld fylld av problem men min praktik gav mig hopp om framtiden – hur 

civilsamhället och ideella föreningar spelar en viktig roll för samhället samt att individer 

får känna tillhörighet.  

 I relation till detta vill jag undersöka vilken betydelse sociala nätverk har för 

ensamkommande unga från Afghanistan och ta det här tillfället att lyfta det 

perspektivet. Jag har därför intervjuat ensamkommande unga från Afghanistans med 

fokus på deras sociala nätverk, relationer och föreningsengagemang. Med utgångspunkt 

från intervjuerna kommer denna uppsats att försöka skapa en förståelse om betydelsen 

av sociala nätverk för dessa ensamkommande unga och varför de i så fall är det. Sociala 

nätverk, innefattar individers relationer och sammansättningar av grupper i samhället. 

Där bl.a. mänskliga kontakter, relationer (vänskap, släktband), gemensamma intressen, 

ekonomi inkluderas och förser individen med olika slags socialt stöd. Enligt Pierre 

Bourdieu och Robert D. Putnam kan individer och grupper genom sociala nätverk skapa 

sig ett bättre socialt kapital. Individer har inom sina nätverk olika resurser, (vilket inte 

handlar om pengar) utan är ett medel för att uppnå ett visst mål. Som i sin tur kan 

generera i ett ökat socialt kapital, som kan förklaras att individens nätverk och 

tillgängliga resurser kan bidra till olika fördelar/tjänster (ex. ett nytt jobb). Vidare menar 

Putnam att tilliten mellan människor i sociala nätverk kan få effekten att samhället kan 

organisera sig bättre och leder därför till ett högre socialt kapital. 
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1.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad sociala nätverk, sociala relationer och ideella 

föreningar har för betydelse för ensamkommande unga från Afghanistan. Uppsatsen 

kommer därför besvara frågan: Vad har sociala nätverk för betydelse för 

ensamkommande unga i Sverige? För att undersöka detta har jag genomfört en 

kvalitativ intervjustudie, med fokus på betydelsen av sociala nätverk för informanterna 

och vidare hur dessa nätverk påverkar informanternas sociala kapital. Både Bourdieu 

och Putnam är två teoretiker vars forskning intresserar sig för den större frågan om vad 

sociala nätverk har för inverkan på individer och grupper till att skapa ett bättre socialt 

kapital. Bourdieu frågar sig om individers sociala kapital kan produceras eller öka via 

sociala nätverk. Vidare har Putnam en tanke om att engagemang i föreningslivet ökar 

socialt kapital både för individ och kollektiv; om relationer bygger på samarbete och 

tillit, kan det leda till högre politiskt deltagande och samhällelig utveckling. 

 Därför fokuserar uppsatsen även på att besvara frågan: hur påverkar sociala 

nätverk ensamkommande ungas möjligheter att öka sitt sociala kapital? Detta är 

kopplat till vilka sociala nätverk informanterna har tillgång till och deras möjligheter att 

nå andra nätverk. Det är också en fråga om aktörskap, hur informanterna förhåller sig 

till sociala strukturer, och om individerna i sina sociala nätverk upplever sig ha 

utrymme att påverka/förändra/stärka sin situation. Min tes är att sociala nätverk har 

betydelse för ensamkommande unga för att känna tillhörighet och öka sina möjligheter 

att stärka sitt sociala kapital. 

 Undersökningen genomförs med avsikten att kunna bidra till en djupare förståelse 

av hur sociala nätverk och ideella föreningar har betydelse för de ensamkommande unga 

jag har intervjuat, samt hur kontakten med sociala nätverk skulle kunna inkorporeras 

bättre när ensamkommande anländer till Sverige. 

1.2 Primärmaterial 

Primärmaterialet för denna uppsats består av kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

med fem ensamkommande unga individer från Afghanistan. Tidsperioden när 

intervjuerna genomfördes var en vecka i mitten av april. Det krävdes mycket förarbete 
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som att utforma en intervjuguide och framförallt finna personer som ville ställa upp på 

en intervju. Fyra av intervjuerna ägde rum i en föreningslokal, den femte i informantens 

bostad. Intervjuerna skedde i enrum (föreningslokal/bostad) och tog ca 1 timma var att 

genomföra. 

1.3 Definitioner  

Sociala nätverk – termen introducerades inom samhällsvetenskapen under 1950-talet. 

Det är en övergripande definition av individers relationer och olika sammansättningar 

av grupper i befolkningen så som; mänskliga kontakter, relationer (släktband, vänner 

och arbetskamrater) och gemensamma intressen. Dessa sociala nätverk kan i olika 

utsträckning förse individen med socialt stöd, erfarenheter och sociala roller.1  I min 

uppsats inkluderas både sociala relationer och ideella föreningar i begreppet.  

 Socialt kapital – är summan av en individs eller grupps resurser som finns 

tillgängliga genom sociala nätverk. Individer har inom sina nätverk olika resurser, 

(vilket inte handlar om pengar) utan är ett medel för att uppnå ett visst mål. Som i sin 

tur kan generera i ett ökat socialt kapital, som kan förklaras att individens nätverk och 

tillgängliga resurser kan bidra till olika fördelar/tjänster (ex. ett nytt jobb).2  

 Ensamkommande unga – Migrationsverkets definition är ensamkommande barn 

och ungdomar, upp till 18 år.3 Regeringens definition för de individer som fyllt 18 år 

upp till 21 år, är ensamkommande unga.4  Jag valt att utifrån informationen ovan 

använda definitionen ensamkommande unga, för att vara konsekvent genom uppsatsen 

och för att två av informanterna är 18 år respektive 19 år. 

                                                                                                                                               

 
1 Nationalencyklopedin, socialt nätverk, [hämtad 2018-05-16] 

http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/socialt-nätverk   
2 Pierre Bourdieu, 1986,” The forms of Capital”, i Richardson, Handbook of theory and research for the 

sociology of education, Greenwood Press, Westport Conn, 1986, s.248. 
3 Migrationsverket, Kommuner – Om ensamkommande barn och ungdomar, senast uppdaterad: 2018-04-

09 https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-

ungdomar.html [hämtad 2018-05-16] 
4 Regeringskansliet, frågor och svar – ensamkommande som fyller 18 år, senast uppdaterad: 2017-09-21 

https://www.regeringen.se/artiklar/2017/07/fragor-och-svar--ensamkommande-som-fyller-18-ar/ 

[hämtad:2018-05-24] 

http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/socialt-nätverk
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar.html
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar.html
https://www.regeringen.se/artiklar/2017/07/fragor-och-svar--ensamkommande-som-fyller-18-ar/
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2 Bakgrund 

I Sverige är det Migrationsverket som ansvarar för att pröva ansökningar från personer 

som vill bosätta sig i landet, söka skydd från förföljelse eller ha ett svenskt 

medborgarskap.5 Sverige tar varje år emot barn och ungdomar som kommit hit utan 

föräldrar eller annan vårdnadshavare för att ansöka om asyl. Migrationsverket definierar 

denna grupp som ensamkommande barn och ungdomar, upp till 18 år när de ansökte om 

asyl. I enighet med svensk lagstiftning är det kommunerna som ansvarar för 

mottagandet av ensamkommande barn och kommunerna får statlig ersättning för 

individernas skola, vård och boende.6 Att söka asyl är en mänsklig rättighet som har 

inkorporerats i svensk lagstiftning genom utlänningslagen och viss EU-lagstiftning.   

 Under 2015 befann sig 65,3 miljoner människor på flykt från krig och konflikter7 

och året är känt för flyktingkrisen. Detta år ansökte 162 877 människor om asyl i 

Sverige, där majoriteten var från Afghanistan, Syrien och Irak.8 35 369 var 

ensamkommande barn,9 och största kvoten var de 23 480 barn från Afghanistan.10 Året 

innan, 2014 var motsvarande siffra 7 049 asylsökande barn.11 Till följd av 

flyktingkrisen infördes tillfälliga gränskontroller och asylreglerna i Sverige 

                                                                                                                                               

 
5 Migrationsverket, Om Migrationsverket – Vårt uppdrag https://www.migrationsverket.se/Om-

Migrationsverket/Vart-uppdrag.html [hämtad 2018-05-17] 
6 Migrationsverket, Kommuner – Om ensamkommande barn och ungdomar, senast uppdaterad: 2018-04-

09 https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-

ungdomar.html [hämtad 2018-05-16] 
7 Sverige för UNHCR, 65,3 miljoner på flykt i världen fler än någonsin senast uppdaterad: 2016-06-20 

https://sverigeforunhcr.se/blogg/653-miljoner-pa-flykt-i-varlden-fler-an-nagonsin-tidigare [hämtad 2018-

05-25] 
8Migrationsverket, Asylsökande till Sverige 2000–2017, 

https://www.migrationsverket.se/download/18.4a5a58d51602d141cf41003/1515076326490/Asylsökande

%20till%20Sverige%202000-2017.pdf [hämtad 2018-05-16] 
9Migrationsverket, Om ensamkommande barn och ungdomar – statistik senast uppdaterad: 2018-04-23 

https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-

ungdomar/Statistik.html [hämtad 2018-05-16] 
10Migrationsverket, Inkomna ansökningar om asyl 2015, senast körd: 2016-01-01 

https://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aab/1485556214938/Inkomna+an

sökningar+om+asyl+2015+-+Applications+for+asylum+received+2015.pdf  [hämtad 2018-05-16] 
11Migrationsverket, Inkomna ansökningar om asyl 2014, senast körd: 2015-01-01 

https://www.migrationsverket.se/download/18.39a9cd9514a346077211b0a/1485556218186/Inkomna%2

0ansökningar%20om%20asyl%202014%20%20Applications%20for%20asylum%20received%202014.p

df [hämtad 2018-05-17] 

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Vart-uppdrag.html
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Vart-uppdrag.html
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar.html
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar.html
https://sverigeforunhcr.se/blogg/653-miljoner-pa-flykt-i-varlden-fler-an-nagonsin-tidigare
https://www.migrationsverket.se/download/18.4a5a58d51602d141cf41003/1515076326490/Asylsökande%20till%20Sverige%202000-2017.pdf
https://www.migrationsverket.se/download/18.4a5a58d51602d141cf41003/1515076326490/Asylsökande%20till%20Sverige%202000-2017.pdf
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar/Statistik.html
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar/Statistik.html
https://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aab/1485556214938/Inkomna+ansökningar+om+asyl+2015+-+Applications+for+asylum+received+2015.pdf
https://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aab/1485556214938/Inkomna+ansökningar+om+asyl+2015+-+Applications+for+asylum+received+2015.pdf
https://www.migrationsverket.se/download/18.39a9cd9514a346077211b0a/1485556218186/Inkomna%20ansökningar%20om%20asyl%202014%20%20Applications%20for%20asylum%20received%202014.pdf
https://www.migrationsverket.se/download/18.39a9cd9514a346077211b0a/1485556218186/Inkomna%20ansökningar%20om%20asyl%202014%20%20Applications%20for%20asylum%20received%202014.pdf
https://www.migrationsverket.se/download/18.39a9cd9514a346077211b0a/1485556218186/Inkomna%20ansökningar%20om%20asyl%202014%20%20Applications%20for%20asylum%20received%202014.pdf
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minimerades utifrån EU-lagstiftning. Det har inneburit att asylreglerna reglerades i lag 

(SFS 2016:752) för tillfälliga begräsningar av möjligheten till uppehållstillstånd i 

Sverige, vilket innebar att individer i behov av skydd får ett tillfälligt uppehållstillstånd. 

Det infördes 20 juli 2016 och är tänkt att gälla i tre år.12  

 Många av ungdomarna har nu varit i Sverige över två år och har börjat bygga nya 

liv med en förhoppning att få stanna. Dessvärre är det flera drömmar som gått i kras och 

många är inte längre barn vilket försvårar situationen. Men det finns ett starkt stöd från 

ideella föreningar som stöttar dessa individer i asylprocesserna och i deras vardag 

genom att anordna aktiviteter. Organisationer har även startats upp av ungdomar som 

själva kommit ensamma till Sverige, där Ensamkommandes Förbund understryker 

vikten av att skapa sig ett socialt nätverk eftersom många kommit hit själva.13 

                                                                                                                                               

 
12Migrationsverket, Aktuella frågor – Begränsad rätt till uppehållstillstånd, senast uppdaterad: 2018-03-

02 https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Aktuella-fragor/Begransad-ratt-till-

uppehallstillstand-i-Sverige.html [hämtad 2018-05-16] 
13Alva Forsberg Fierro, ”Omid startade förbund för ensamkommande flyktningar: ”som en andra 

familj””, Metro, 1 maj 2016, https://www.metro.se/artikel/omid-startade-förbund-för-ensamma-

flyktingar-som-en-andra-familj-xr [hämtad 2018-05-16]   

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Aktuella-fragor/Begransad-ratt-till-uppehallstillstand-i-Sverige.html
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Aktuella-fragor/Begransad-ratt-till-uppehallstillstand-i-Sverige.html
https://www.metro.se/artikel/omid-startade-förbund-för-ensamma-flyktingar-som-en-andra-familj-xr
https://www.metro.se/artikel/omid-startade-förbund-för-ensamma-flyktingar-som-en-andra-familj-xr
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3 Metod och material  

Inledningsvis kommer detta kapitel avhandla val av forskningsmetod och vilken typ av 

material som min uppsats undersökt. Därefter följer en redogörelse angående urval, 

tillvägagångsättet för insamlingen av det empiriska materialet och bearbetningen av 

materialet. Kapitlet avslutas med en diskussion om relevanta forskningsetiska 

bedömningar, vilka jag har tagit stor hänsyn till i processen med uppsatsen. 

 Min studie hade som fokus att undersöka betydelsen av sociala nätverk för 

ensamkommande unga från Afghanistan och vidare hur detta påverkar deras sociala 

kapital. Uppsatsens undersökning baseras på empiriskt material som jag har samlat in 

genom kvalitativa intervjuer med ensamkommande unga. Varför jag valde en kvalitativ 

intervjumetod var för att jag ville lyfta ensamkommande unga individers perspektiv och 

subjektiva upplevelser av sociala nätverk. Med anledning av den flexibilitet som 

kvalitativa intervjuer genererar, passar denna typ av metod för vad min uppsats ämnar 

undersöka; intervjupersonernas subjektiva upplevelser av sociala nätverk och betydelsen 

av det för dem själva och i relation till socialt kapital. Jag var inte ute efter ett resultat 

som är representativt för gruppen ensamkommande unga från Afghanistan –då hade en 

kvantitativ undersökning varit mer intressant (exempelvis en enkätundersökning). Jag 

var intresserad av informanternas uppfattning, vad de faktiskt säger och vad som har 

betydelse för de själva.14 Jag ville också få en inblick i dessa individers vardag som 

ensamkommande unga från Afghanistan i Sverige,15 vilket är något som saknas i den 

tidigare forskningen.  

3.1.1 Semistrukturerade intervjuer 

Insamlingen av empiriskt material baseras på de semistrukturerade intervjuerna jag har 

genomfört, med fokus på informanternas uppfattning av betydelsen av sociala nätverk. 

                                                                                                                                               

 
14 Alan, Bryman, 2011, Samhällsvetenskapliga metoder, 2 uppl. Liber, Malmö, s.414f. 
15 Steinar, Kvale & Svend, Brinkmann; översättning Sven-Erik Thorell, 2014, Den kvalitativa 

forskningsintervjun, 3 uppl. Studentlitteratur, Lund (Polen), s.156.  
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Kvalitativa intervjuer i förhållande till kvantitativa ger möjlighet att utforma unika 

frågor utifrån vad som kommer upp i intervjusituationen, vilket ses som ett problem för 

reliabilitet och validitet i en kvantitativ metod. Med en induktiv ansats kan jag som 

forskare närma mig ämnet utan för många frågor och låta empirin leda forskningen 

d.v.s. informanternas uppfattning och svar.16 Denna metod gav därför utrymme för 

informanterna att utforma egna svar, utan att jag som forskare styrde dem för mycket 

och fördelen var att jag kunde ställa följdfrågor i relation till vad som kom upp under 

intervjusituationen. Eftersom jag intervjuade flera olika personer var det bra att 

intervjuerna följde en liknande struktur, och därav valet av metod.17   

3.1.2 Intervjuguide 

Metoden förutsätter också att jag som intervjuare förhåller mig till ganska specificerade 

teman i intervjusituationen. Därför hade jag på förhand utformat en intervjuguide (se 

bilaga 2) med ett antal frågor utifrån olika tema som intervjun skulle beröra utifrån den 

ordning som passade. Men det fanns utrymme till att fördjupa diskussionen i intressanta 

områden och ställa extra frågor.18 Det var viktigt med tydliga frågor och inte för 

specifika, utan de tema och frågor som valts var för att få en inblick i informanternas liv 

och hur de uppfattar sin värld, med utrymme för flexibilitet för informanten och 

intervjuaren.19 Jag kom att ta bort och ändra om vilka frågor jag skulle belysa efter att 

ha genomfört min första intervju och hur många frågor jag ställde från intervjuguiden 

varierade i de olika intervjuerna. 

3.1.3 Urval 

Urvalsprocessen för min studie har främst varit målinriktad, vilket innebar att 

personerna för intervjun har valts utifrån mitt syfte och frågeställningar. Jag har också 

gjort ett bekvämlighetsurval (som fortfarande var målinriktat), eftersom tre av 

informanterna är personer jag hade kontakt med genom att ha engagerat mig i olika 

                                                                                                                                               

 
16 Kvale & Brinkmann, 2014, s.238f. 
17 Bryman, 2011, s.424.  
18 Bryman, 2011, s.414.  
19 Kvale & Brinkmann, 2014, s.172f.  
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ideella föreningar och därefter tillfrågat dem. En av informanterna tipsade mig även om 

en annan person som ville ställa upp.20  

 Vid användning av ett målinriktat urval bör det finnas kriterier för val av 

informanter som är relevanta för forskningen.21 Mina kriterier var följande, att personen 

anlänt till Sverige som ensamkommande barn under år 2015 och framåt. Personen har 

ursprung från Afghanistan och var i åldern 16–20 år. Jag hade inget krav på att 

ungdomarna måste vara med i en förening eller gå på olika typer av aktiviteter. Samtliga 

informanter är killar, vilket var ett medvetet val eftersom flertalet ensamkommande 

unga är killar och tjejer hade varit svårare att nå via mina kontakter. Jag vill belysa att 

denna studies resultat inte återger ett representativt urval. Syftet med uppsatsen var att 

ge inblick i informanternas verklighet och uppfattning av deras nätverk genom 

intervjuer. 

 Jag märkte att processen för att komma i kontakt med personer som ville ställa 

upp på en intervju drog ut på tiden och det var ett arbete som sträckte sig över flera 

veckor. För att finna personer som ville ställa upp tog jag hjälp av olika kontakter, som 

frågade vidare bland sina kontakter och jag fick också hjälp att skicka ut information via 

Facebook. Jag engagerade mig i olika idella föreningar som volontär för att komma i 

kontakt med personer som skulle kunna tänka sig ställa upp eller kände någon annan 

som skulle vilja. Den ursprungliga planen var att hitta sju personer att intervjua, men jag 

bedömde att fem skulle ge mig tillräckligt med material för att besvara mina 

frågeställningar. 

3.1.4 Genomförande  

När jag väl kom i kontakt med personerna som var intresserade av att ställa upp på en 

intervju, skickade jag information via Facebook eller sms om intervjun, syftet med min 

studie och forskningsetiska överväganden (se bilaga 1). Denna information valde jag 

också att förmedla skriftligt innan intervju, i form av en samtyckesblankett som de fick 

skriva under (se bilaga 3). Eftersom ungdomarna är över 15 år var det möjligt för mig 

                                                                                                                                               

 
20 Bryman, 2011, s.433ff.  
21 Bryman, 2011, s.435.  
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att få deras eget informerade samtycke utan målsman.22 Jag vill vara tydlig med att jag 

inför min studie har läst på om min roll som forskare och forskningsetiska 

bedömningarna. Jag har också varit medveten om risken att genom intervjun väcka 

personliga trauman, därför var det av stor vikt för mig att säkerställa att intervjufrågorna 

inte berörde känsliga uppgifter. Jag återkommer till detta i avsnitt 2.2. 

 Jag tillfrågade personerna var de ville ha intervjun och alla intervjuer utom en 

genomfördes i en ideell föreningslokal, som jag upplevde vara en neutral och lugn 

miljö. Den sista i informantens bostad. I början av intervjun var jag noggrann med att 

informera om etiska riktlinjer, bekräfta informerat samtycke samt betona möjligheten att 

dra sig ur eller välja att inte svara på alla frågor. Jag berättade även om syftet med 

studien och hur det skulle gå till och uppmärksammade dem på att intervjun skulle 

spelas in.23 Jag la vikt vid att vara uppmärksam på kontexten både före, under och efter 

intervjusituationen, och noterade till exempel hur informanten reagerade på 

bandspelaren.24 

 Under intervjuerna som pågick under 40–60 min utgick jag från min intervjuguide 

(bilaga 2). På så vis kunde jag hålla mig till mina teman samtidigt som det fanns 

utrymme för informanten att utveckla sina svar och för mig att ställa följdfrågor. Innan 

intervjun började vi småprata för att lära känna varandra så att intervjun skulle bli mer 

avslappnad. Som intervjuare försökte jag vara bekräftande, lyhörd och visa intresse för 

vad de hade att säga men försökte också låta dem tänka efter innan de svarade eller 

behövde en vidare förklaring. Jag försökte även knyta an till vad informanten tidigare 

hade sagt.25 Under intervjuerna varierade det mycket i vilken utsträckning de ville styra 

samtalet själva och hur utförliga svar de gav. Detta berodde ofta på hur trygga de kände 

sig i det svenska språket. Jag försökte vara tydlig i mina frågor, men det uppstod ändå 

några språksvårigheter. Det var av stor vikt att jag som intervjuare inte tog plats för att 

minimera risken att det som kom upp påverkades av mig, eftersom jag ville komma åt 

deras berättelse.26 

                                                                                                                                               

 
22 Vetenskapsrådet, 2002, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 

Stockholm, s.9. [hämtad:2018-05-22] 
23 Kvale & Brinkmann, 2014, s.170.  
24 Kvale & Brinkmann, 2014, s.122.  
25 Kvale & Brinkmann, 2014, s.208.  
26 Kvale & Brinkmann, 2014, s.125.  
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 Efter varje intervju antecknade jag hur den gått och vad vi hade berört i 

intervjuguiden samt vilka intressanta frågor som kommit upp. Intervjusvaren skiljde sig 

mycket för vad som var i fokus och hur de uppfattade frågorna. 

3.1.5 Bearbetning  

För att tolka intervjusvaren och vad som var av intresse för studien, använde jag mig av 

en kvalitativ innehållsanalys. Första steget i processen var att lyssna på intervjuerna, och 

därefter att skriva ut intervjuerna var en tolkande process. Där transkriberingen innebar 

att transformera från en form till en annan, med fokus från muntliga till det skriftliga. 

Med anledning att deras förklaringar inte kan tas för givna och har behövts tolkas under 

analysarbetet.27 Det första jag gjorde var att organisera min data genom att lyssna 

igenom alla intervjuer (öppen kodning) och jag gjorde även minnesanteckningar under 

tiden. Därefter placerade jag informanternas svar och citat i olika teman som var av 

intresse för uppsatsens syfte och för att få en överblick av materialet (kategorisering). 

För att till sist konstruera fyra teman där jag jämförde materialet och återgav mönster 

och skillnader från intervjuerna (abstraktion). Där jag också återkopplade materialet till 

tidigare forskning och mina teoretiska ramverk, för att visa på betydelsen av sociala 

nätverk och hur detta förhåller sig till informanternas sociala kapital.28  

3.2 Forskningsetiska bedömningar 

Eftersom jag i min studie valde att intervjua ensamkommande unga gällande betydelsen 

av sociala nätverk utifrån deras perspektiv, fanns det forskningsetiska bedömningar att 

ta hänsyn till inför intervjusituationen, insamlingen av källdata och för analysen vidare. 

Jag kommer förhålla mig till vad Vetenskapsrådet fastställer men även Kvale och 

Brinkmann som belyser att de etiska frågorna återfinns i intervjuundersökningen från 

                                                                                                                                               

 
27 Kvale & Brinkmann, 2014, s.217f.  
28 Satu, Elo & Helvi, Kyngäs, 2008, “The qualitative content analysis process”, Journal of Advanced 

Nursing, vol.62, no.1, s.109ff.  
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början till slut.29 Jag kommer därför att diskutera de forskningsetiska bedömningar som 

varit av relevans för min studie.  

 Informerat samtycke och informationskrav var av stor vikt i min studie, vilket 

innebar att jag som forskare hade informerat informanterna om min studie och hur 

intervjun skulle gå till samt att uppsatsen kommer offentliggöras (se bilaga 3). 

Informerat samtycke innebar också att personerna i intervjun var medvetna om att de 

deltog frivilligt och kunde dra sig ur studien vilket jag belyste både innan, under och 

efter intervjun. Det var också viktigt att det framgick att jag respekterade deras förmåga 

att fatta beslut och att studien inte skulle beröra känsliga frågor. Min studie syftade till 

att besvara frågor om betydelsen av sociala nätverk för ensamkommande unga. Därav 

berörde inte intervjufrågorna känslig information så som religion, minnen om deras 

flykt eller trauman de upplevt.30 Informerat samtycke skedde i flera steg i min studie:  

information via sms, vid intervjutillfället skrev de under en samtyckesblankett och jag 

berättade i början av intervjun hur det skulle gå till. Att de fick information innan 

intervjutillfället var för att de skulle ha möjlighet att ställa frågor till mig och vara 

medvetna om hur intervjun skulle gå till, och för att det inte skulle bli ett framkrystat 

samtycke. 

 Nästa problemområde jag behövde ta hänsyn till var konfidentialitet, alltså att jag 

som forskare måste skydda informanternas privata integritet.31 Konfidentialitet i min 

studie innebar skyddet av personuppgifter, vilket jag behövde vara extra varsam kring. 

Varför det kan innebära känsliga personuppgifter är för att de har genomgått eller 

fortfarande befinner sig i en asylprocess. Detta var inte vad min uppsats fokuserade på 

eller ställde frågor om, utan mitt fokus var betydelsen av deras sociala nätverk. Men för 

att förhålla mig till konfidentialitet, har det varit av stor vikt att avidentifiera personerna 

jag intervjuade. Information om avidentifieringen fick de via sms, i 

samtyckesblanketten där jag belyste att informanterna kommer gå under pseudonym i 

uppsatsen och muntligt innan intervjun. Konfidentialitet gällde även de ideella 

föreningar de är aktiva inom eller liknande, för att inte avslöja identiteterna på 

informanterna. 

                                                                                                                                               

 
29 Kvale & Brinkmann, 2014, s.99.  
30 Kvale & Brinkmann, 2014, s.107.  
31 Kvale & Brinkmann, 2014, s.109.  
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3.2.1 Min roll som forskare  

Jag hade som forskare ett stort ansvar i intervjusituationen, exempelvis att intervjun höll 

sig inom ramen för vad som skulle besvaras utifrån intervjuguiden. Men också att 

intervjun inte gick bortom ämnet och de frågor som var av intresse för uppsatsens syfte. 

Detta inkluderade också om samtalet kom in på känslig information eller förvandlades 

till ett terapeutiskt samtal. Syftet var som sagt inte att diskutera informanternas 

livsberättelse, som kan handla om resan till Sverige eller asylprocessen. Men jag vill 

poängtera att jag har varit medveten om att denna överträdelse kunde ske och har varit 

beredd på att hantera detta om det skulle ske, så att personen inte skulle bli upprörd. Jag 

valde också att inte ställa frågor som kunde leda till att en sådan situation uppstod.32 I 

min samtyckesblankett och i början av intervju var jag också tydlig med att jag skrev 

denna uppsats i studiesyfte och som student, och därför inte var i en position att hjälpa 

eller påverka personen när det kommer till något annat i deras liv. 

 Det var av stor vikt för mig att känna till min roll som forskare men också hur jag 

skulle förhålla mig till spänningen mellan professionell distans och personlig vänskap. 

Därför kommer jag kort att reflektera över min relation till informanterna, nämligen att 

två av informanterna var jag bekant med, vilket påverkade min roll i intervjusituationen. 

Men jag försökte att inte låta min personliga relation ta över min roll som forskare och 

den objektiva bild jag sökte. Därför var det viktigt att jag utgick från min intervjuguide 

och följde samma mönster, för att inte påverka informanternas svar. Jag har också 

försökt att ha en återhållsam roll som forskare för att inte påverka deras svar eller ställa 

ledande frågor,33 eftersom jag undersökte betydelsen av informanternas egna sociala 

nätverk. Jag vill slutligen nämna något som är viktigt att ta i beaktning kring relationen 

mellan de som intervjuas och intervjuaren. Att det kan uppstå en relation eller hierarki 

som kan få betydelse för resultatet, eftersom jag som intervjuare bestämmer tema för 

intervjun och är den som tolkar utsagorna. Detta har jag varit medveten om genom hela 

processen och även tagit hänsyn till i mitt bemötande som intervjuare.34  

                                                                                                                                               

 
32 Kvale & Brinkmann, 2014, s.110f.  
33 Ibid. 
34 Steinar Kvale & Svend, Brinkmann; översättning Sven-Erik Thorell, 2009, Den kvalitativa 

forskningsintervjun, 2 uppl. Studentlitteratur, Lund, s.49. 
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4 Teori 

I detta kapitel redogör jag för de teoretiska ramverk om socialt kapital som min uppsats 

har som utgångspunkt. Dessa teoretiska ramverk har styrt hur jag formulerat frågorna i 

min intervjuguide och utgör grunden i min analys. Bourdieu är en av de mer 

betydelsefulla teoretikerna för att förstå vad socialt kapital är, hur det påverkas av 

processer och strukturer i samhället kopplat till individen. Putnam är även relevant 

eftersom han diskuterar liknande sociala situationer och processer, där han påstår att 

individens sociala kapital kan öka genom engagemang i samhällslivet och för det 

kollektiva. Grunden för socialt kapital är att det möjliggör och ger tillgång till resurser 

via individers deltagande i olika sociala nätverk. Inom båda dessa ramverk är begreppet 

sociala nätverk centralt för att förklara betydelsen av olika relationer och hur dessa 

förhåller sig till strukturer i samhället. Jag menar också att aktörskap har en funktion för 

informanternas sociala kapital. Därför undersöker jag även om informanterna upplever 

sig att ha ett handlingsutrymme, till att förändra/förhålla sig till strukturer i samhället. 

Jag behöver tematisera begreppen, socialt kapital, sociala nätverk, aktörskap och habitus 

för att förstå vilken funktion det har i min undersökning och analys. 

4.1 Socialt kapital 

När Pierre Bourdieu definierar socialt kapital utgår han från Karl Marx definition av 

kapital som dock är kopplat till klass utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Bourdieus 

definition innefattar både ekonomiska, sociala och kulturella aspekter. De kategorier 

som inkluderas utifrån Bourdieus teori är: ekonomiskt kapital, som innefattar egendom 

och materiella tillgångar; socialt kapital som inbegriper individers sociala kontakter och 
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relationer; kulturellt kapital som utgörs av utbildning samt kunskap om kultur och 

samhälle, och slutligen symboliskt kapital som är det kapital som erkänns av gruppen.35 

 Socialt kapital är summan av en individs eller grupps resurser som finns 

tillgängliga genom sociala nätverk. Individer har inom sina nätverk olika resurser, 

(vilket inte handlar om pengar) utan är ett medel för att uppnå ett visst mål. Som i sin 

tur kan generera i ett ökat socialt kapital, som kan förklaras att individens nätverk och 

tillgängliga resurser kan bidra till olika fördelar/tjänster (ex. ett nytt jobb). Graden av 

kapital påverkas av individens möjlighet att mobilisera sina sociala nätverk, som styrs 

av dennes resurser och har påverkats av medlemskap i vilken grupp (som har olika 

värde).36 

 Vi kan ta hjälp av Bourdieus perspektiv för att se hur sociala och kulturella 

praktiker reproducerar och bevarar samhällets stratifiering och hierarkiska strukturer av 

olika klasser och människor.37 Bourdieu har varit viktig för att belysa sociala hierarkier 

och maktdimensioner i samhället, och att individer har olika möjligheter att förhålla sig 

till/ förändra hierarkierna och sitt sociala kapital. Det bygger med andra ord på ett 

statussystem som vi individer medvetet eller omedvetet förhåller oss olika till. Individer 

förhåller sig till dessa strukturer utifrån sig själva men också i relation till samhällets 

normer. Detta belyser också att individer av/inom grupper besitter olika möjlighet att 

förvärva och reproducera kapital.38 Jag behöver förstå hur strukturer och sociala 

processer via sociala nätverk kan hjälpa individer till att skapa sig ett bättre socialt 

kapital. Därför använder jag Bourdieus idé om resurser och individers möjligheter till 

att öka sitt sociala kapital; för att förstå hur individer påverkas/förhåller sig till 

samhällets strukturer och processer. Det innefattar även individers utrymme till att 

påverka strukturen, alltså ens aktörskap inom sociala nätverk i samhället. 

 Jag behöver vidare förstå hur det sociala kapitalet påverkar individer i sociala 

nätverk. Där jag tar hjälp av Putnam som diskuterar liknande sociala situationer och 

processer. Utifrån hans perspektiv kan en individs sociala kapital öka genom 

samhällsengagemang och han menar på att individers liv blir mer produktiva genom de 

kontakter individerna knyter i en förening. Delvis har det inverkan för den kollektiva 

                                                                                                                                               

 
35 Sofia Nordmark, 2014, ”Pierre Bourdieu”, i Lögdlund & Gottzén, Sociologins teoretiker, Gleerup, 

Malmö, 2014, s.230f.  
36 Pierre Bourdieu, 1986, s.248.  
37 Nordmark, 2014, s.227.  
38 Bourdieu, 1986, s.249. 
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nyttan; att medlemmar av en förening som samarbetar, därför har en tillit till varandra 

och utanför gruppens gränser. Samt de kontakter individer knyter i en förening, kan 

gynna dem privat i andra sammanhang. Vad detta beror på är att genom 

samhällsengagemang och dessa kontakter, utvecklas en generaliserad ömsesidighet, 

som innebär att individer kan agera och hjälpa till utan att begära något i gengäld direkt. 

Bandet mellan individer i dessa sociala nätverk bygger på normer av pålitlighet och 

genom dessa nätverk av ömsesidiga sociala relationer kan det sociala kapitalet öka.39 

 Det kan vidare förklaras som två former av socialt kapital, den första är den 

överbryggande formen som innebär inkludering av människor mellan olika skiljelinjer: 

olika band, etnicitet eller ungdomsföreningar som engagerar sig i samhällsnyttigt arbete 

eller för en gemensam fråga. Som Putnam menar genererar dessa sociala nätverk till ett 

mer produktivt samhälle. Eftersom överbryggande band, har effekten att individer kan 

ta sig framåt i samhället när de möter olika identiteter i ett samhällsengagemang skapas 

mer tillit till olika människor. Den andra formen av kapital, är mer exkluderande, 

sammanbindande kapital. Som genererar vinst inom gruppen och är välkommande för 

dem som ingår i kretsen. Dessa relationsband har mer snäva identiteter: som etniska 

sammanslutningar eller medlemmar i en lyxig golfklubb och banden synliggör, ett vi 

och dem. Det skall också tilläggas att dessa kategorier inte är tydligt uppdelade former 

av socialt kapital, utan går in i varandra.40  

 Individer som är isolerade men som har ett engagemang, är inte en garanti för ett 

rikt socialt kapital, och länder som har ett lågt deltagande i föreningslivet kommer att ha 

lågt kapital. Därför förespråkar Putnam frivilliga samarbeten, för att det skapar värden 

som ingen person ensam kan skapa och gemenskapen främjar kollektiv utveckling. Utan 

normer och nätverk av engagemang i samhället kommer amoraliska och ineffektiva 

institutioner, som inte bygger på en kollektiv agenda, ta över.41 

 

 

 

                                                                                                                                               

 
39 Robert D. Putnam, översättning; Margareta Eklöf, 2006, Den ensamme bowlaren: den amerikanska 

medborgarandans upplösning och förnyelse 2 uppl. SNS Förlag, Stockholm, s.20f.  
40 Putnam, 2006, s.22f. 
41 Putnam, Robert, D, et al. 2011, Den fungerande demokratin: medborgarandans rötter i Italien, SNS 

Förlag, Stockholm, s.205.  
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4.2 Sociala nätverk  

Sociala nätverk inkluderar kontakter och relationer vilka är produkter som skapats eller 

reproducerats med syftet att individer eller grupper kortsiktigt eller långsiktigt skall 

kunna skapa och utnyttja kontakterna för en vinning av socialt kapital. Dessa relationer 

är inte naturligt eller socialt givna (skiftar även över tid och generationer) utan är en 

produkt av specifika karaktärsdrag för respektive social formation – det som skiljer 

gruppen från övriga samhället. Sociala nätverk kan förklaras som en transformation från 

frivilliga relationer som medför förpliktelsers till gruppen (känslan av tillhörighet) eller 

rättigheter för just den gruppen. Individer har olika tillgång till sociala nätverk beroende 

på hur individen ifråga påverkas bl.a. av omliggande och interna maktstrukturerna och 

ens bakgrund, vilket enligt Bourdieu triggar en ständig jakt på bekräftelse och 

betydelsefulla sociala nätverk. Detta för att möjliggöra ett ökande av sitt sociala kapital 

som individ.42  

 Putnam kommer in för att hjälpa oss att förstå det konkreta värdet av sociala 

nätverk och att de sociala kontakter individer har och de grupper de tillhör, kan påverka 

deras produktivitet och spilla över till kollektiva vinster.43 Sociala nätverk och relationer 

som bygger på tillit och ömsesidighet är mer eftersträvansvärt i ett välfungerande 

samhälle. Tillförlit till varandra genererar i sin tur i fler relationer, eftersom individen 

inte behöver reflektera över varje relation denne bygger och det du ger till någon nu kan 

komma tillbaka till dig i framtiden (generaliserad ömsesidighet). Behöver vi inte 

reflektera över varje relation, kan vi åstadkomma mer och samhället blir effektivare, 

samt att tillförlitlighet främjar fler relationer mellan grupper och människor. Det ses 

som ett verktyg som kan öka produktiviteten (både för individ och kollektiv). Dessa 

sociala nätverk kan hjälpa individen på arbetsmarknaden, för att gynna egna intressen 

men det har också externa effekter som påverkar samhället. Exempelvis kan en 

förenings insamlande av pengar för ett ändamål (offentligt), få till följd att 

medlemmarna blir goda vänner och kan knyta affärskontakter (lönar sig privat).44 

Sociala nätverk tar olika skepnader och form, likaså finns en variation av 

                                                                                                                                               

 
42 Bourdieu, 1986, s.249f.  
43 Putnam, 2006, s.18f.  
44 Putnam, 2006, s.20.  
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användning/möjlighet för individerna av nätverken.45 De horisontella relationerna och 

nätverk som bygger på ömsesidighet och samarbete är att föredra, där individer 

interagerar som jämlikar och är mer effektivt.46 

4.3 Aktörskap 

Aktörskap är även något som har betydelse för min undersökning, för att förstå hur 

sociala nätverk är kopplat till individers aktörskap. Enligt Bourdieu har varje individ i 

en grupp ett kollektivt ägt kapital, men beroende på hur individen kan mobilisera sina 

nätverk denne ingår i, skiftar volymen av kapitalet. Med andra ord är det sociala 

kapitalet beroende på individen; aktören och hur denne kan mobilisera sina nätverk.47 

Detta är också en fråga om individers olika förutsättningar att utöva något slags 

aktörskap – vem som kan representera gruppen och vilket typ av nätverk denne har till 

sitt förfogande spelar roll. Individer har som sagt olika möjligheter att samla sitt sociala 

kapital, som påverkas av hierarkier; där strukturer och institutioner påverkar samhället 

och individer inom kontexten olika.48 I min undersökning tar jag hjälp av aktörskap för 

att synliggöra om de fem aktörer (informanterna jag intervjuat) besitter möjligheter att 

ackumulera resurser i form av kapital. Det är med andra ord en fråga om deras 

handlingsutrymme (eller avsaknaden av det) inom deras sociala nätverk, vilket påverkas 

av vilka individer som ingår i nätverken och vilka möjligheter informanterna har att 

skapa sig ett bättre kapital.  

4.4 Habitus 

Inom teorin om socialt kapital behöver vi förstå begreppet habitus som belyser 

relationen mellan aktör och struktur. Habitus förklaras delvis som något inneboende hos 

individer och är ett resultat av individers bakgrund och erfarenheter som påverkar hur 

individen agerar i sin omgivning och i relation till andra människor, men även fysiskt 

                                                                                                                                               

 
45 Putnam, 2006, s.22.  
46 Putnam, 2011, s.103.  
47 Bourdieu, 1986, s.249. 
48 Bourdieu, 1986, s.251f.  
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inskriven kunskap som utvecklas genom interaktion i det sociala. För det andra återfinns 

habitus även i samhällets strukturer. Bourdieu menar att detta styr hur människor 

uppfattar och hanterar sitt kapital, som också sker över generationer. Aktör och struktur 

är kopplat till det människor bär inom sig och i samhällets strukturer, vilket påverkar 

hur individer interagerar genom livet och omfattningen av deras sociala kapital.49 

                                                                                                                                               

 
49 Nordmark, 2014, s.231. 
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5 Litteraturöversikt och tidigare 

forskning 

Jag valt att dela upp litteratur och tidigare forskning i två avsnitt. Det första fokuserar på 

ensamkommande unga i Sverige och den svenska kontexten. Det jag kan utläsa av 

litteraturen är en efterfrågan att i större utsträckning lyfta ensamkommande individers 

perspektiv och deras upplevelser i samhället. Eftersom mycket av forskningen i nuläget 

är kopplat till psykisk ohälsa, migrationsprocessen och att vara ny i Sverige. Avsnitt två 

berör forskning om betydelsen av sociala nätverk i relation till socialt kapital som också 

är av relevans för mitt syfte och utgör grunden för mitt teoretiska perspektiv. Det finns 

ett stort omfång av forskning och litteratur, där jag i mitt sökande noterade att det finns 

en stark koppling till frågan om integration av olika grupper. I mitt sökande av litteratur 

och tidigare forskning har jag främst fokuserat på vetenskapliga artiklar, kurslitteratur 

och avhandlingar. Där har jag avgränsat litteraturen till det som lyfter ensamkommandes 

perspektiv, betydelsen av sociala nätverk och socialt kapital för att förstå var i 

forskningsfältet min studie befinner sig. 

5.1 Ensamkommande unga i Sverige 

Jag kommer i detta avsnitt att beröra landskapet av forskningen kring ensamkommande 

unga utifrån ett antal författares bidrag. Inom forskningsfältet finns det en stor variation 

av forskning kring migration och integration i Sverige kopplat till olika 

samhällsgrupper. Mycket av forskningen fokuserar också på mottagandet av 

flyktningar, deras livssituation som ensamkommande barn (separerad från sin familj), 

institutionernas roll (Migrationsverket och Socialtjänsten) och psykisk ohälsa (trauman). 

 Jag har valt att avgränsa mig till litteratur om hur individer uppfattar sin roll och 

utrymmet för aktörskap, från ensamkommande ungas egna perspektiv. Jag har inte 

funnit forskning specifik för afghanska ungdomar som varit i Sverige sedan 2015. Dock 

tycker jag mig se att det finns ett glapp i forskningen utifrån ensamkommandes 
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perspektiv, aktörskap och som ”subjekt” i samhället. Detta kritiserar även Philip 

Lalander och Ulrika Wernesjö, där de belyser vikten av att lyfta ungdomarnas egna 

perspektiv och inkludera deras livsberättelser.50 

 I ett tidigt skede av processen kom jag i kontakt med Philip Lalander som är 

professor i Malmö och forskar om ensamkommande barns vardag och deras aktörskap i 

Sverige. Med hjälp av honom har jag fått inspiration och vägledning för att komma 

vidare i min uppsats samt tagit del av hans material och de källor han hänvisat till. 

Forskningsprojektet ”Ensamkommande flyktingbarn: Aktörskap och nätverk i en 

hypersammansatt värld” har han drivit tillsammans med Carin Björngren Cuadra och 

Marcus Herz. De har intervjuat 20 ensamkommande barn i åldern 13–18 år och studien 

har fokuserat på ungdomarnas reflektioner gällande handlingsutrymme och aktörskap i 

relation till sin vardag och nätverk i en hypersammansatt värld.51 I ”Being alone or 

becoming lonely? The complexity of portraying ‘unaccompanied children’ as being 

alone in Sweden” 52 diskuterar Marcus Herz & Philip Lalander porträtteringen av 

ensamkommande barn som ensamma. Hur detta påverkar barnens möjligheter till 

aktörskap i deras vardag, hur dessa individer uppfattas av samhället och hur de ser sig 

själva.53 Herz har även publicerat en artikel om maskulinitet utifrån ensamkommande 

unga mäns perspektiv, hur det byggts upp en stereotypisk bild av dem som en farlig 

grupp. Han har därför undersökt hur 20 unga män reflekterar över maskulinitet och 

genus.54 

 Detta leder vidare till hur ensamkommande ofta blir pratade om och inte lyssnade 

till, vilket Ulrika Wernesjös diskuterar i sin avhandling från år 2014, ”Conditional 

Belonging. Listening to Unaccompanied Young Refugees’Voices”. Hon menar i 

avhandlingen att deras bild saknas som politisk aktör och lyfter vikten av att lyssna på 

                                                                                                                                               

 
50 Philip, Lalander, & Marcus, Herz, 2017,” Being alone or becoming lonely? The complexity of 

portraying ‘unaccompanied children’ as being alone in Sweden”, Journal of Youth Studies, vol.20, issue 8 

& Ulrika, Wernesjö, U, 2014, Conditional Beloning, Listening to Unaccompanied Young 

Refugees´Voices. Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Social 

Sciences 93. 92 
51Malmö Universitet, Ensamkommande flyktingbarn: Aktörskap och nätverk i en hypersammansatt värld 

https://www.mah.se/forskning/inaktiva-forskningsprojekt/ensamkommande-flyktingbarn-aktorskap-och-

natverk-i-en-hypersammansatt-varld/ [Hämtad:2018-05-26] 
52 Lalander & Herz, 2017.  
53 Ibid. 
54 Marcus, Herz, 2018, “Becoming’ a possible threat: masculinity, culture and questioning among 

unaccompanied young men in Sweden” , Journal of Youth Studies, vol.20, no.8.  

https://www.mah.se/forskning/inaktiva-forskningsprojekt/ensamkommande-flyktingbarn-aktorskap-och-natverk-i-en-hypersammansatt-varld/
https://www.mah.se/forskning/inaktiva-forskningsprojekt/ensamkommande-flyktingbarn-aktorskap-och-natverk-i-en-hypersammansatt-varld/
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vad ensamkommande asylsökande och flyktningar har att säga om sin situation i 

Sverige i förhållande till var gränser går för att tillhöra en grupp eller inte.55  

5.2 Socialt kapital och vikten av sociala nätverk 

för utsatta grupper 

Utifrån vad min uppsats undersöker, nämligen betydelsen av sociala nätverk, är även 

socialt kapital i fokus som teoretiskt perspektiv. Av den anledningen kommer jag belysa 

relevant forskning med koppling mellan socialt kapital och betydelsen av sociala 

nätverk för utsatta grupper. Inom fältet av socialt kapital kopplat till migration finns det 

ett brett omfång av forskning. Jag belyser litteratur som är av relevans för min studie 

och vidare till att förstå det teoretiska perspektivet samt hur detta förhåller sig till olika 

utsatta grupper och deras utrymme att utveckla nätverk. 

 I studien ”Migrant networks and beyond: Exploring the value of the notion of 

social capital for making sense of ethnic inequalities” av Maja Cederberg från 2012 

undersöks migranters svårigheter att få tillgång till viktiga nätverk i en social kontext 

som svenska samhället. Hon kopplar tanken om ojämlikhet till Bourdieus perspektiv om 

socialt kapital och undersöker individers möjligheter eller hur de hanterar att komma ur 

dessa ojämlikheter (exkluderingen). Cederberg poängterar vikten av att inneha en länk 

till majoritetssamhället men att migranters etniska sociala nätverk är viktiga när denna 

länk inte är jämlikt fördelat i samhället. Hon lyfter också vikten av att bygga broar 

mellan olika sociala nätverk.56 Etniska gruppers skilda möjligheter och resurser för att 

öka socialt kapital är också något som diskuteras av Floya Anthias i “Ethnic 

ties:  capital and the question of mobilisability”. Anthias menar på att det finns 

svårigheter i hur socialt kapital kan användas så att individer kan mobilisera sociala 

band och nätverk för att uppnå sociala fördelar. Fokus bör vara inom nätverkens sociala 

hierarkier och att definitionen av resurser och socialt kapital behöver breddas. Som han 

visar i artikeln har minoriteter och kvinnor svårare att mobilisera nätverk ur avseendet 

                                                                                                                                               

 
55 Wernesjö, 2014.  
56 Maja, Cederberg, 2012,” Migrant networks and beyond: Exploring the value of the notion of social 

capital for making sense of ethnic inequalities”, Acta Sociologica (Sage Publications, Ltd.), vol.55, no.1. 
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socialt kapital, (som vinst direkt utan det har mer indirekt effekt, långsiktigt). Likaså 

påverkar klass, genus och etnisk tillhörighet deras förutsättningar att öka kapital.57  

 Vidare spelar faktorer som födelseplats, utbildning, arbetserfarenheter och kön 

roll för individers sociala kapital utifrån Alireza Behtoui undersökning om 

”invandrares” sociala kapital i Sverige. Där poängterar han att ”invandrare” har svårare 

att tillgå viktiga sociala nätverk, eftersom de ofta ingår i marginaliserade nätverk och 

dessa försvårar byggandet av socialt kapital.58 

 Howard Duncan lyfter frivilligorganisationers betydelse för integration och socialt 

kapital. Eftersom civilsamhällets frivilligorganisationer besitter lokal kunskap samt 

kontakt/kunskap om migranterna ifråga, bör demokratiska regeringar ingå ett 

partnerskap med dem för att möjliggöra utvecklingen av integrationen. Han menar att 

frivilligorganisationer erbjuder en väg för att öka socialt kapital, att bygga broar mellan 

områden i samhället som i sin tur leder till ökad välfärd. Lokala aktörer bör stärkas för 

att de levererar konkreta verktyg och lösningar för vad som behöver göras.59  

 Jag har nu redogjort för den forskning som är av relevans för min undersökning, 

delvis har den väglett mig till hur jag kan tolka socialt kapital utifrån tidigare studier 

som gjorts inom ämnet, men den har också varit till hjälp för att förstå migranters 

sociala kapital. Forskningen har även hjälpt mig att skapa en inblick i hur situationen är 

i Sverige, för att förstå vilken kontext vi befinner oss i och vilka strukturer som existerar 

i samhället. Där kan vi se att det saknas forskning om ensamkommande unga sedan 

flyktingkrisen år 2015 och specifikt individer från Afghanistan som var den största 

kvoten för ensamkommande barn och ungdomar.60 Jag vill, precis som Lalander och 

Wernesjö poängterar, lyfta dessa unga individers perspektiv och syn på samhället och 

sitt liv. Jag kommer därför i nästa kapitel att tillsammans med tidigare forskning och 

mina teoretiska ramverk att analysera de resultat som jag har fått fram i min studie.  

                                                                                                                                               

 
57 Floya, Anthias, 2007, “Ethnic ties: social capital and the questions of mobilizability” Sociological 

Review, vol.55, no.4. 
58 Alireza, Behtoui, 2013, “Social Capital and Stratification of Young People”, Social Inclusion, vol.1, 

no.1. 
59 Howard, Duncan, 2009, “Non-governmental Organisations and Immigrant Integration”, Studies In 

Ethnicity & Nationalism, vol. 9, no.2. 
60 Migrationsverket, Inkomna ansökningar om asyl 2015, senast körd: 2016-01-01 

https://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aab/1485556214938/Inkomna+an

sökningar+om+asyl+2015+-+Applications+for+asylum+received+2015.pdf  [hämtad 2018-05-16] 

https://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aab/1485556214938/Inkomna+ansökningar+om+asyl+2015+-+Applications+for+asylum+received+2015.pdf
https://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aab/1485556214938/Inkomna+ansökningar+om+asyl+2015+-+Applications+for+asylum+received+2015.pdf
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6 Undersökning och analys 

I kapitlet som följer kommer jag att presentera resultatet av de semistrukturerade 

intervjuerna utifrån ensamkommande ungas perspektiv och deras verklighet. Jag har 

utgått från en intervjuguide med ett antal relevanta frågor, men vilka frågor som var i 

fokus och vilken riktning intervjun tog skiljer sig åt eftersom informanternas svar 

varierade. Jag har valt att presentera betydelsen av sociala nätverk i fyra kategorier som 

belyser framträdande teman i materialet och dessa beläggs med citat från informanterna. 

Kategorierna är: att vara ny i samhället, utvecklingen av sociala nätverk, betydelsen av 

sociala nätverk och att bli lyssnad till. Därefter analyseras och tolkas resultatet med 

hjälp av mina teoretiska ramverk om socialt kapital och tidigare forskning. 

 De informanter som har deltagit i undersökningen anlände själva till Sverige från 

Afghanistan under år 2015 och våren 2016. Informanterna är avidentifierade och därför 

är namnen pseudonymer, och jag har valt att använda vanligt förekommande namn i 

Afghanistan. 

 

Reza är 16 år gammal och bor i Södra Sverige sedan 2015.  

Ali är 17 år gammal och bor i Södra Sverige sedan 2015.  

Mohammed är 17 år och bor i Södra Sverige sedan våren 2016.  

Javid 19 år och bor i Södra Sverige sedan 2015.  

Mohsen 18 år och bor i Södra Sverige sedan 2015. 

6.1 Att vara ny i samhället  

Att vara ny i samhället är ett tema jag valt för att samtliga informanter berört relationen 

till det svenska samhället och etablerade svenskar, där de beskriver att det är svårt att 

vara ny i Sverige. Detta avsnitt belyser faktorer som påverkar tillgången till sociala 

nätverk, kulturskillnader, språk och individens position i samhället. Nedan följer ett 

citat från Mohsen som pekar ut kulturskillnader i samhället: 
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Jag vågar inte ibland vara med nån som jag inte känner. Jag vill gärna, jag är 

nyfiken för den här kulturen, jag vill vara med i samhället. Jag vill inte 

stanna utanför samhället. Men det är lite svårt att man göra på lätt sätt 

kontakt här i Sverige med människor. Eftersom vi har bott på ett annat 

kultur och annat land. Här är det mycket svårt att man blir vän eller kompis 

med någon. Med svenskar mycket svårt. Men med andra lättare man kan 

tidigare bli kompis. Om det är svenskar det är svårt att man blir kompis 

plötsligare tidig. Det här är mycket skillnad mellan två kulturer. Här är det 

svenskar ser ut som ovänlig men det är inte så. Man tänker dom ser lite elak 

kalla ut men det är inte det. Å det jag tycker inte det.  

 

Mohsen belyser en längtan efter att komma in i samhället och han reflekterar över hur 

kulturskillnaderna försvårar för honom att skaffa svenska vänner och att våga ta kontakt 

med andra individer. Cederberg poängterar att migranter i Sverige upplever hinder att 

komma in i viktiga nätverk i samhället och kan uppleva det som en exkludering från 

majoritetssamhället. Detta kan kopplas till det Mohsens belyser, hans vilja att inkluderas 

i samhället.61 Att vara i samhället och vilja att tillhöra det svenska samhället kolliderar 

med svårigheten att frångå den fixerade rollen ”som den andra”. Migranter och unga 

flyktningar positioneras lätt utanför dessa gränser för tillhörighet, eller upplever att 

deras tillhörighet till det svenska samhället är under restriktioner i det fall de accepteras 

som medlemmar i gruppen.62 Enligt Bourdieu besitter individer olika mycket socialt 

kapital beroende på social kontext och struktur, och det är något som Mohsen pekar ut 

när han beskriver hur skillnaderna i kulturer påverkar situationen. Han beskriver sin 

upplevelse av en social hierarki i det svenska samhället – sociala nätverk som 

informanten upplever sig stå utanför.63 En annan av informanterna beskriver hur han 

hoppas kunna överkomma exkluderingen i samhället:  

 

Eh ja jag vill ta så mycket kontakt med olika folken, jag hoppas att jag 

kunde lösa de mitt språk å vågar att prata med mycket folk från Sverige från 

                                                                                                                                               

 
61 Cederberg, 2012, s.60.  
62 Wernesjö, 2014, s.42.  
63 Bourdieu, 1986, s.249.  
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andra landet å ta kontakt med dom också som jag nu har kontakt med 

afghanska folk 

 

Javid ser det svenska språket som en resurs och en ingång till nya sociala nätverk i 

samhället som i sin tur kan leda till ett ökat socialt kapital.64 Javid har ett starkt så kallat 

sammanlänkat kapital, som innebär att hans sociala nätverk är kopplade till den egna 

folkgruppen, vilket genererar i att en individ inte har lika stora chanser att utvecklas.  

Både Javid och Mohsen tror att språket skulle kunna skapa fler möjligheter att nå 

majoritetssamhället eftersom det bygger broar mellan olika kulturer och människor som 

de önskar ske. Detta lyfter även Putnam, något han kallar överbryggande kapital. När 

olika grupper i samhället länkas samman i en gemenskap för ett syfte, kan det sociala 

kapitalet öka.65 Dock har migranter svårare att nå de värdefulla sociala nätverken och 

majoritetssamhället, och precis som Javid menar är därför hans etniska nätverk 

betydelsefulla.66  

 Anthias menar vidare att sociala strukturer påverkar migranter negativt. Det beror 

på att marginalisering och rasifiering är något som många upplever tillsammans och det 

blir därför svårare att bryta sig loss från den exkluderade gruppen. På så sätt minskar 

individens möjlighet att öka det sociala kapitalet när denne stannar kvar i gruppen.67 

Detta bekräftar att informanterna påverkas negativt av en struktur i samhället. 

Strukturen försämrar deras möjlighet att skapa sig bättre resurser för att nå ett högre 

socialt kapital, och minskar deras handlingsutrymme att utmana strukturerna, med 

andra ord deras aktörskap. Informanterna upplever en avsaknad av relationer de 

värdesätter – relationen till etablerade svenskar som de tror kommer hjälpa dem in i 

samhället. Bourdieu menar att sociala institutioners gränser reproduceras av gemensam 

kunskap och den ständiga jakten på bekräftelse från andra grupper. I denna process 

reproduceras även gränserna mellan grupper, vilket tydligt återspeglas i fallet ovan, en 

avsaknad av tillhörighet till svenska samhället i den mening som informanterna vill 

ha.68 Eftersom flera migranter ingår i marginaliserade nätverk, förhindras deras 

möjligheter att öka sitt sociala kapital. Det beror också på att migranters 

                                                                                                                                               

 
64 Bourdieu, 1986, s.248f. 
65 Putnam, 2006, s.20.  
66 Cederberg, 2012, s.60.  
67 Anthias, 2007, s.792.  
68 Bourdieu, 1986, s.249f.  
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utgångsposition för socialt kapital är mycket lågt när de placeras i en ny social kontext 

och att kontakter som ingår i deras sociala nätverk inte är värdefulla i samma 

utsträckning.69 

 Alis berättelse skiljer sig dock när han pratar om sin position i samhället, som 

visar på ett starkare aktörskap och att han upplever att samhällsstrukturen är 

inkluderande. Han är den av informanterna som är mest aktiv inom föreningslivet och 

vidare i intervjun berättar han att hans sociala nätverk inbegriper kontakt med svenska 

familjer, kompisar och personer han kan be om hjälp gällande olika frågor som är 

viktiga för honom. Hur Ali identifierar sig som person var utmärkande i jämförelse med 

de andra informanterna: 

 

ja som sagt jag känner mig inte som afghan längre, jag känner mig inte som 

en invandrare längre liksom du vet. Det är samhälle som alla är lika mycket 

alla lika värda absolut. Jag är jättenöjd å samtidigt tacksam 

 

Wernesjö menar att det finns olika strategier för hur ensamkommande ungdomar ser på 

sig själva och när Ali positionerar sig lyfter han fram sin tacksamhet och sätter sig själv 

mellan identiteter.70 Individer som ser på sig själva som mellan identiteter och suddar ut 

gränser mellan grupper/tillhörighet, poängterar gärna sina aktörskap och egna initiativ. 

Det syns tydligt i Alis sätt att berätta om sina sociala nätverk och hur har beskriver sin 

roll i de föreningar han är aktiv inom.71 Utifrån intervjun med Ali förstår jag att han 

byggt upp många sociala nätverk med individer från många olika samhällsgrupper och 

det främjar hans överbryggande kapital. Eftersom individer inom de nätverken också rör 

sig i andra kretsar blir de relationerna mer värdefulla för att slå sig fram, och det alstrar 

en bredare identitet och tillit för sina sociala kontakter.72  

 Att vara ny i samhället upplever flera av informanterna som svårt. Det visar på en 

avsaknad av medlemskap i önskvärda grupper och svårigheterna att finna sin plats i en 

ny kontext, följaktligen påverkar detta individens möjlighet att öka sitt sociala kapital, 

vilket är begränsat för migranter. Samhällets strukturer och hierarkier påverkar 

                                                                                                                                               

 
69 Behtoui, 2013, s.46f. 
70 Wernesjö, 2014, s.21.  
71 Wernesjö, 2014, s.74.  
72 Putnam, 2006, s.22f. 
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informanterna negativt. Eftersom de inte har samma utrymme att utveckla sociala 

nätverk och exkluderas från majoritetssamhället. Detta påverkas bl.a. av språk och 

kulturskillnader. Samhällets strukturer möjliggör en exkludering och ett vi/dem för 

individerna, men informanterna har en förhoppning om att genom språket kunna skaffa 

sig svenska vänner och nätverk för att överkomma exkluderingen. Därför kommer nästa 

kategori handla om hur informanternas sociala nätverk har utvecklats, för att analysera 

hur det påverkat deras sociala kapital.  

6.2 Utvecklingen av sociala nätverk  

Samtliga informanter har varit i Sverige över två års tid och självklart har det påverkat 

hur deras sociala nätverk ser ut idag. Därför kommer jag nedan att synliggöra och 

analysera hur informanternas sociala nätverk har utvecklats och om deras sociala 

kapital ökat. Samtliga informanter beskriver sin första tid i Sverige som att de hade lite 

kontakt med samhället och att de kände ett behov av att skaffa sig fler nätverk när de 

inte kände någon. Relationerna som hade betydelse under deras första tid var framför 

allt boendepersonal och andra ensamkommande unga. När jag frågade vidare om deras 

sociala nätverk idag, beskrev samtliga att de har många olika och stora kontaktnät i sin 

vardag. Jag kommer därför att analysera citat i relation till om deras sociala kapital har 

ökat och koppla analysen till hur det varit stärkande för dem (aktörskap).  

 

Jag har så mycket vänner, ja unga å äldre. Jag träffar många äldre hehe mina 

vänner på … förening å olika partier som flyktningar som kommit från 

Afghanistan, dom tar å ofta jag träffar mina vänner här i …  

 

Samtliga informanter berättade om deras stora sociala nätverk. Javid nämner också 

under intervjun hur han utvecklats som person sedan han kom till Sverige 2015, från att 

han inte hade kontakt med någon till att idag ha många vänner från hela världen. Alla 

informanter förutom Ali beskrev det som att deras sociala nätverk har ökat genom att de 

träffat en person eller hört om en förening och genom detta lärt känna flera i den 

gruppen. Flera menar också på att det är bra att ha stora nätverk, för att kunna be om 

hjälp från andra men också för att sprida information:  
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”tex om du har en vän det kan hjälpa dig en gång. Om du har två det blir två 

om du har tre det blir, det är lätt också. Om det är att man fick nån problem 

eller det hände nånting, man kan få hjälp av sina vänner, kompisar den som 

man har kontakt med” 

 

Jag tolkar citatet som att Mohsens relationer bygger på tillit, ömsesidighet och att han 

till och med kan förvänta sig att hans nätverk ställer upp i framtiden. Det har betydelse 

för effektiviteten i ett samhälle. På så vis att individer inte behöver reflektera över varje 

relation de bygger och att samarbetet mellan människor som bygger på tillit, har effekt 

på samhället i stort i form av både privata-och samhällsvinster. Nätverk som bygger på 

generaliserad ömsesidighet innebär att individer har tillit för varandra och kan förvänta 

sig hjälp och tjänster i gengäld i framtiden, utan att begära det direkt.73 Därför tolkar jag 

det som att Mohsen anser sig själv ha tillgång till viktiga och betydelsefulla nätverk, och 

därför har hans sociala kapital utvecklats.  

 Jag anser att diskussionen om ökandet av socialt kapital och individens 

möjligheter att mobilisera nätverk, i sin tur påverkar individens aktörskap. Detta kan 

belysas utifrån olika sfärer, med anledning av att det finns olika strukturer och kontexter 

som individerna verkar inom. Å ena sidan, anser flera informanter att de till viss grad är 

exkluderade från det svenska samhället, men å andra sidan har de utvecklat sociala 

nätverk som har betydelse för de själva och där de upplever sig vara inkluderade (som 

ideella föreningar). Därför finns det flera distinktioner utifrån vilken kontext och 

struktur du definierar det ifrån: individens relation till samhället i stort, inom sig själv 

eller de sociala nätverk som de anser är betydelsefulla (där de ges utrymme, som i 

ideella föreningar, att förändra strukturer). Hur individer uppfattar och hanterar sitt 

sociala kapital, påverkas till stor del av samhällets maktstrukturer och hierarkier. Där 

individer har olika möjligheter att förhålla sig till dessa strukturer och förändra 

strukturerna (aktörskap), som också beror på vilka nätverk individerna ingår i.74 Därför 

är det också en fråga om aktörskap – hur deras möjligheter ser ut till att 

utveckla/mobilisera sina sociala nätverk, vilket beror på deras handlingsutrymme inom 

den rådande strukturen. 
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 Under intervjun med Mohammed pekade han på en annan viktig aspekt, hur 

individers sociala nätverk påverkas av asylprocessen. Där menar han att den 

ensamkommande förlorar många kontakter om denne får avslag eller är i en 

överklagandeprocess. Mohammed beskriver situationer där individer fått flytta från sitt 

boende, förlorat kontakt med socialtjänst och god man. Det har också betydelse för hans 

relation till sina vänner: ”Fast jag bor inte längre i … där som jag hade mina kompisar 

där. Så därför jag har inte mycket kontakt just nu”. Här blir det tydligt hur individers 

sociala kapital försvagas, när möjligheten till att mobilisera sociala nätverk och viktiga 

resurser försvinner. Åtkomsten till viktiga nätverk finns inte längre av juridiska skäl, 

eller så har medlemskapet i en grupp försvårats av geografiska skäl, vilket belyser att 

sociala processer och samhällets strukturer har direkt inverkan på individers situation. 

De kontakter som tidigare har stärkt/hjälpt individen och gett denne erkännande i en 

grupp, försvagas och påverkar individens aktörskap. Den sociala hierarki som råder 

generar i att individen inte har samma resurser till att mobilisera nätverken för 

vinning.75  

6.3 Betydelsen av sociala nätverk  

I avsnittet framställer jag resultatet för betydelsen av olika sociala nätverk för 

ensamkommande unga, här har jag valt att inkludera både sociala relationer och ideella 

föreningar. Varför jag har valt att analysera de två typerna av nätverk tillsammans, är 

för att de fyller likande funktioner när jag sammanställt intervjuerna, trots att jag ställde 

separata frågor om relationer och föreningar. Informanternas sociala nätverk inkluderar 

bl.a. vänner, boendepersonal, aktiviteter via ideella föreningar och engagemang inom 

föreningen, vilket har haft stor inverkan på deras sociala utveckling som samtliga 

informanter antydde. Jag förstod omgående att deras sociala nätverk här i Sverige har 

stor betydelse för dem som individer eftersom de alla har kommit hit ensamma. Omid, 

som startat Ensamkommandes Förbund poängterar just detta, hur viktigt det är för 
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ensamkommande i Sverige att skapa sig ett socialt sammanhang,76 och som flera 

informanter beskriver det, för att inte känna sig ensam i ett nytt samhälle. Sociala 

nätverk är viktiga för samtliga informanter, men också för att känna en tillhörighet i en 

grupp, vilket Reza här illustrerar:  

 

Alltså i första hand family är viktigare å eftersom vi inte har vår family här 

så de blir organisationer och ja. Man kommer går med dom som ett family 

och göra saker. De för mig är bara organisationer, gå med dom och släppa 

tänka bort 

 

Citatet kan tolkas som att en förening fyller en roll som vanligtvis familjen gör, men 

eftersom informanterna inte har sin familj här värdesätter de ideella föreningar och att 

göra saker tillsammans mycket högt. Flera av informanterna nämnde även att aktiviteter 

tillsammans med föreningar var viktigt för att glömma sin situation och att ha kul för en 

stund. Efter intervjuerna har jag förstått att samtliga informanter på något sätt är aktiva 

medlemmar i en förening, men det skiljer sig i vilken grad de är engagerade; som enbart 

medlemmar, som deltagande i aktiviteter eller som aktiva i flera olika föreningar. Vad 

jag också förstod var att boendepersonal spelade en viktig roll för hur ungdomarna 

kommit i kontakt med sociala nätverk och föreningar. Flera berättade om hur personalen 

varit engagerad i ungdomarna, spridit information om föreningar och hjälpt dem att få 

kontakt med andra människor. 

 På så vis tolkar jag det som att informanterna genom personalen fått möjlighet att 

öka sitt sociala kapital. Eftersom personalen gav informanterna information som de 

annars inte hade kommit åt och introducerade dem till nya sociala nätverk de inte hade 

tillgängligt eller kunskap om. Det återspeglar också samhällets maktstrukturer; hur 

ensamkommande unga inte har kunskap om sociala nätverk i samhället eller tillgång till 

viktiga nätverk utan t.ex. boendepersonalens eller socialtjänstens hjälp. Utifrån 

Bourdieu innebär viktiga nätverk att du som individ genom dem kan stärka ditt sociala 

kapital, att nätverken kan introducera dig till nya kontakter som i sin tur kan främja 

individens utveckling, d.v.s. kontakter som i framtiden kan hjälpa dig med exempelvis 

                                                                                                                                               

 
76 Alva Forsberg Fierro, Omid startade förbund för ensamkommande flyktningar: ”som en andra familj” 
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jobb eller att tillgå andra vinster. Därför har informanterna med hjälp av boendepersonal 

eller vänner skapat sig nätverk de annars inte hade tillgång till som genererat 

möjligheter att öka sitt sociala kapital. Dessa relationer och nätverk är inte naturligt 

givna utan bygger på samhällets strukturer.77 Anthias, Behtoui och Wernesjö diskuterar 

också hur migranters och ensamkommande ungas förutsättningar ligger långt ned på 

listan för att tillgå ett bättre kapital. Detta påverkas också av att de inte innehar viktiga 

kontakter i sina nätverk de tillhör och därmed besitter ett lägre socialt kapital.78 

 Jag vill också poängtera att de har gått från att vara en ensam individ i samhället 

till att ingå i en gemenskap. Genom ideella föreningar eller via nya sociala nätverk, har 

de fått kontakt med personer med olika bakgrund och etablerade svenskar, och således 

ökat sitt sociala kapital. Det stärker även Putnams tes, att genom sociala nätverk kan 

individers liv bli mer produktiva om de tillhör en grupp. Han belyser, som ovan nämnt, 

att föreningslivet kan ha positiva effekter för framtiden och det kollektiva.79 Detta i 

form av det överbryggande kapitalet, som stärks genom ideella föreningar där 

människor av olika grupper möts, genererar vinst mellan människor.80 Individer som 

placeras i en ny kontext, startar på minus gällande socialt kapital, men genom att 

utveckla sociala nätverk och tillhörighet, leder det oavsett till mer kapital än från start. 

Dock påverkas informanterna fortfarande (som jag diskuterar i 5.1) av sociala 

hierarkier, som gör att de känner sig utanför och inte har något inflytande i det svenska 

samhället, samt att de har fåtal relationer till etablerade svenskar.  

 Att ha kontakt med olika kulturer och människor genom en ideell förening 

möjliggör en ökning av socialt kapital, för att det bygger broar mellan 

majoritetssamhällets och migranters ”communities”.81 Därför kan ideella föreningar 

vara nyckeln till mer kapital, vilket återknyter till överbryggande kapital, som bygger på 

inkluderande band mellan olika människor, som exempelvis en ungdomsförening där 

individer går samman för en gemensam fråga eller engagerar sig i samhällsnyttigt 

arbete. Det genererar i sin tur ny kunskap utanför migrantens egen grupp,82 som flera av 

informanterna resonerade kring. Hur deras sociala nätverk hjälper dem som individer att 
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ta sig fram i samhället, att de kan be andra personer inom nätverken om hjälp, lära sig 

nya saker och lära känna nya personer genom andra kontakter. Dessa fördelar, eller som 

Bourdieu skulle kalla det resurser, är genom de sociala nätverken något som individerna 

får tillgång till och därmed en känsla av att ens sociala kapital ökar. Samhället styrs av 

sociala strukturer som påverkar individernas utrymme olika till att förändra 

strukturerna83, där migranter innehar mindre möjligheter än etablerade svenskar att 

förändra strukturerna. Flera författare har visat att de strukturer som råder i Sverige har 

som effekt att migranter inte har lika möjligheter att öka sitt sociala kapital.84 

 Dock skulle jag vilja belysa frågan om socialt kapital ur ett ytterligare perspektiv, 

som jag till viss del redan gjort. Närmare bestämt, att föreningar och grupptillhörigheter 

kan stärka ens eget kapital, eller rättare sagt ens aktörskap. Vad jag menar med detta är 

att det kan förstås som olika kontexter var individerna är aktörer inom: i samhället i 

stort (den strukturen) har individerna fortfarande svårigheter att öka sitt kapital, men sett 

från den position de hade ursprungligen har deras sociala kapital ökat. På så sätt att de 

har stora sociala nätverk, där även en del viktiga kontakter för att utvecklas vidare 

inkluderas (som etablerade svenskar och socialtjänsten). Men även genom ideella 

föreningar menar Mohammed att hans liv har förbättrats och Mohsen beskriver hur han 

utvecklats och vill bli ännu mer aktiv: 

 

Det har mycket betydelse, hela tiden man lära sig lär sig någonting om nån 

annan. Man kan lär sig många saker, man blir man får nya idéer å man blir 

mer aktiv om man har mer kontakt med folk, då man blir aktiv. Mer aktivare 

och aktivare 

 

Vad Mohsen menar är att han kan genom att lära känna andra får ny kunskap och nya 

perspektiv utanför det han redan känner till. Enligt honom har det haft positiva effekter, 

som att han kan skapa fler sociala nätverk och bli mer aktiv i samhället. Putnam 

poängterar även hur relationer mellan grupper är positivt för samhällsutvecklingen.85 

Det kan även ses som en väg för att utmana den maktbalans som råder i samhället nu; 

att individer tillsammans i en större gemenskap kan utmana rådande strukturer och 

                                                                                                                                               

 
83 Bourdieu, 1986, s.249. 
84 Anthias, 2007 & Behtoui, 2013 & Cederberg, 2012. 
85 Putnam, 2006, s.20f.  



 

 33 

överkomma sociala hinder. Men framförallt kan en gemenskap och faktumet att 

människor i en förening bryr sig om en, göra stor skillnad för hur individen själv känner 

sig och kan skapa mer hopp om framtiden och i sin tur skapa en känsla av aktörskap.86 

Ett medlemskap i en samhällsförening i det svenska samhället har också ett värde för 

invandrares sociala kapital där det bl.a. kan vara ett stöd för underordnade grupper 

inom arbetslivet (vilket förvisso inte är vad jag undersöker). Dessa ideella föreningar 

fyller på så sätt en viktig funktion för individer som är utlandsfödda.87 Men å andra 

sidan, vilket jag inte hade tänkt på tidigare, var hur språksvårigheterna kan förhindra 

föreningsengagemang Javid säger följande:  

 

Det är språken nyckel för att lösa att jag blir aktiv, lösa att först jag läsa å 

träna så mycket språken och sen jag kanske blir aktiv. Nu jag är rädd om 

mitt språk jag kan inte vågar att gå framför på folken på några föreningar. 

Det är svårt dom prata det är svårt det har så mycket stress. mm för att jag 

tänker kanske jag säger fel grammatik, jag säger fel word å så, det är svårt 

därför jag inte så mycket aktiv på några föreningar 

 

Det kom att få ny innebörd för mig – Javids syn på sig själv i relation till föreningslivet 

och att han såg språket som ett hinder för honom att bli aktiv. Både Javid och Reza 

säger att de är sociala personer och vill vara mer aktiva men tycker sig inte behärska 

språket och därför ser det som något de kan göra när de pratar bättre svenska. Detta 

visar hur individerna är återhållsamma i sina agerande för att de påverkas negativt av en 

maktstruktur, vilket jag inkluderar språket i. Att personer som inte behärskar språket 

inte tillåts delta på lika villkor. Det är delvis kopplat till samhällsstrukturerna men också 

hur individen ser på sig själv. För att återknyta till socialt kapital och habitus, kan vi se 

hur sociala hierarkier i ett samhälle och samhälleliga strukturer får negativ inverkan på 

en person som inte är inkluderad i nätverken. Där är språket en faktor som gör att 

individerna hålls tillbaka och inte når de viktiga nätverk som ideella föreningar kan 

vara. Det är också inom sociala nätverk och genom tillhörandet av en dominant grupp, 

som socialt kapital bäst nås eftersom dominerande grupper reproducerar samhällets 

normer. Här försvårar den rådande strukturen (det svenska språket) inkluderande av 
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ensamkommande unga, eftersom de inte följer normen.88 För att sammanfatta ses 

språket som nyckeln till att skapa sig relationer och att integreras i svenska samhället, 

något som ensamkommande unga ser att de behöver anpassa sig till. 

 

6.4 Att människor lyssnar på mig 

Jag tycker mig kunna utläsa efter intervjuerna att flera av informanterna upplever att de 

blir lyssnade till i ideella föreningar. Reza berättar om en situation där han gav förslaget 

att föreningen skulle lägga upp ett event på Facebook, för att veta hur många personer 

som skulle komma och äta mat. Han beskrev upplevelsen som en positiv känsla: ”alltså 

det känns bra för att man man får positiv känsla man känner man vill känner sig att vi är 

också viktig vi kan också ja vi kan påverka.” Jag vill genom citatet belysa hur känslan 

av att människor lyssnar, kan upplevas vara stärkande för individen. Ideella föreningar 

är därför viktiga för individernas och deras möjlighet att känna en delaktighet i, och ett 

handlingsutrymme att kunna påverka beslut inom föreningen. Därför menar jag att det 

är en fråga om aktörskap att det får individen att känna sig stärkt – när de blir upplyfta 

på olika vis att framföra sina åsikter och förslag för vad föreningen kan förbättra, känner 

informanterna att deras åsikter spelar roll. Samtliga informanter upplevde vidare att vår 

intervju var stärkande, eller att det kändes viktigt att de fick förmedla sin bild av sin 

verklighet och erfarenheter.  

 Jag har i analysen försökt uppvisa att det finns olika sfärer i samhället där 

individer verkar: samhället i stort, egna nätverk och inom ideella föreningar. Som 

Bourdieu menar finns det olika kontexter och strukturer där nätverk är olika 

betydelsefulla. Därför vill jag hävda att informanterna upplever sin roll och sina 

möjligheter olika beroende på om det diskuteras i förhållande till svenska samhället 

eller föreningen de är aktiva inom. Det är också viktigt att lyfta just att det finns en 

hierarki i den sociala ordningen; att individer har olika förutsättningar att påverka de 

gällande strukturerna beroende på ens position inom nätverken och vilken kontext det 
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gäller.89 Det finns som sagt olika strukturer i samhället där individer verkar inom, som 

samhället i stort. Eller inom ideella föreningar, där flera av informanterna upplever att 

den rådande strukturen är bekräftande, uppmanar till deltagande och de känner att 

människor i föreningen lyssnar på deras åsikter. 

 En annan aspekt är hur både Ali och Mohammed upplever att omgivningen pratar 

om dem som ensamkommande unga och inte med dem. Vad de känner är att vissa 

människor har en dålig bild av dem och klumpar samman dem till en stereotypisk 

grupp. Men de känner också att somliga i deras sociala nätverk (av deras vänner) har 

ändrat uppfattning om invandrare eller ensamkommande unga, eller åtminstone om dem 

som personer. Det har möjliggjorts genom sociala nätverk, där olika människor från 

olika grupper möts, och deras uppfattning om andra har förändrats till det positiva. 

Dessa sociala nätverk innehar ett överbryggande kapital, som genererar i att sociala 

relationerna bygger på en tillit mellan varandra snarare än byggande på fördomar.90 

Dessvärre finns det en negativ bild av ensamkommande unga afghanska killar och hur 

de beskrivs i samhället.91 Flera av informanterna påpekar detta, men anser att det inte 

finns någon skillnad mellan människor, Mohsen säger följande:  

 

Det finns ingen skillnad mellan människor, det betyder att människorna eh 

länderna har gränser mellan varandra men människor har ingen gränser 

mellan varandra. Alla är en sort.  

 

Bilden av män och maskulinitet har fått negativ inverkan på unga muslimska män som 

en slags ”folkdjävul”, där media har framställt dem som en farlig grupp efter överfallen 

i Nürnberg och under en ungdomsfestival i Stockholm. Problemet är att individer blir 

ihopkopplade till en hel grupp och att forskningen saknar unga mäns perspektiv, som 

inte är vita, och tillhör en minoritet och hur de upplever sin situation.92 Vad vi behöver 

ta hänsyn till är att samhällets strukturer påverkar individer olika, där ensamkommande 

unga är utsatta, när de flyttar från en kontext till en annan där andra strukturer 

dominerar. Här upplever flera att de blivit tillskrivna en specifik identitet och grupp – 
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ensamkommande unga män som ett hot. Där det inte tas hänsyn till bakgrund, klass, 

religion och ålder i hur de blir bemötta.93 Det återkopplar väl till vad Mohsen vill, att 

människor skall tänka, på att informanterna också är människor. Men, som många av de 

andra informanterna belyser, är att normer och den stereotypiska bilden av 

ensamkommande bygger på en fördomsfull uppfattning. Bemötandet eller hur individer 

pratar om dem, har påverkat flera av informanterna negativt, de får inte ens chansen att 

visa vilka de faktiskt är eller bli lyssnade till. Men det går att förändra – ett exempel är 

att informanterna har vänner som ändrat sin uppfattning och inte längre bygger på ett 

lika starkt vi och dem. Genom sociala nätverk kan individer mellan grupper förändra sitt 

synsätt eller sin position från att identifieras som den andra, till att gemensamt tillhöra 

en grupp. Att bygga relationer och ha sociala nätverk över samhällsgruppers gränser 

påverkar individers aktörskap till det positiva vilket både Lalander och Wernesjö menar 

på. Det möjliggör för individer som är ensamkommande att stärka sitt aktörskap, när 

bilden av dem som grupp utmanas och förändras. Dessa relationer mellan gränser 

öppnar upp för att bryta strukturerna och samhällets normer.94  

6.5 Sammanfattning 

Denna uppsats har undersökt vad sociala nätverk har för betydelsen för 

ensamkommande unga från Afghanistan och hur deras sociala nätverk har påverkat 

deras sociala kapital. Ovan presenterades informanternas berättelser som sina sociala 

nätverk och betydelsen av dessa samt vad informanterna upplever sig sakna i samhället. 

Jag valde att presentera det intervjumaterial som var av relevans för uppsatsens syfte 

och de aspekter som flertalet av informanterna berörde under intervjun. Därefter tolkade 

jag deras svar och jämförde det med tidigare forskning för att slutligen återkoppla till 

mina teoretiska ramverk för socialt kapital. Jag vill tillägga att dessa individer har 

startat ett helt nytt liv, i en ny kontext vilket har gjort att deras sociala kapital varit på 

minus. Därför har denna undersökning visat på hur individer har byggt ett socialt 

kapital från en mycket ofördelaktig situation. 

                                                                                                                                               

 
93 Herz, 2018, s.16.  
94 Lalander & Herz, 2017, s.13 & Wernesjö, 2014, s.44.  
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 Vad resultatet och analysen har uppvisat är att informanterna värnar högt om sina 

sociala nätverk och att de fyller många viktiga funktioner i deras liv, som att känna 

tillhörighet i en grupp, att ha tillgång till sociala nätverk som kan hjälpa en i livet och 

för att skapa ännu fler kontakter. Jag har också kommit fram till att de värderar 

relationer olika, och hur de ser på sig själva skiljer sig utifrån vilken kontext vi talar om. 

Jag menar att det finns två utmärkande sfärer (strukturer) som sociala nätverk verkar 

inom. Den första sfären, är det svenska samhället där informanterna fortfarande känner 

sig exkluderade, och den andra är ideella föreningar, som informanterna upplever sig ha 

en mer betydande roll inom. Utifrån dessa två sfärer tycker jag mig kunna utläsa att 

informanterna har olika mycket socialt kapital och aktörskap. Från sin position i 

svenska samhället, upplever informanterna svårigheter att vara nya i Sverige där både 

språk och kulturskillnader spelar roll, samt att deras tillgång till viktiga nätverk kopplat 

till svenskar är begränsad. Med andra ord har informanterna haft svårigheter med att 

mobilisera viktiga sociala nätverk som Bourdieu menar är en förutsättning för ökat 

socialt kapital, och det påverkas av hierarkiska strukturer i samhället, där informanterna 

hamnar i underläge. 

 Å andra sidan har sociala nätverk och ideella föreningar haft en positiv roll i deras 

liv. De värderar sociala nätverk högt för att dessa hjälpt dem att introduceras till nya 

kontakter, skapat en tillit för andra människor och, viktigast, skapat en tillhörighet i en 

grupp eller en förening. Just denna aspekt av sociala nätverk kan uppvisa att 

informanterna upplevt att deras sociala kapital har stärkts. Som Putnam menar är 

föreningslivet viktigt för att öka ens sociala kapital eftersom det bygger på 

överbryggande band mellan olika samhällsgrupper. Föreningslivet blir en resurs för 

ensamkommande unga, att bygga upp ett kontaktnät de tidigare inte haft. Enligt Putnam 

tjänar samhället i stort på att ha föreningsengagemang, eftersom det leder till att 

individer bygger generaliserad ömsesidigt och normerna förändras till mer inkluderande 

och mellan grupper. Det finns både individuella och kollektiva vinster att hämta när 

individens sociala kapital ökar. Genom att människor möts i sociala sammanhang och 

representerar olika grupper generar dessa band mer förtroende för andra människor i 

allmänhet. Därför är det eftersträvansvärt i ett samhälle att skapa öppna platser som ex. 

ungdomsföreningar där människor mellan grupper möts. Om individer får fler 

möjligheter att möta andra grupper, kan det också leda till att samhällsnormerna 

utmanas (ett vi och dem).  
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 Föreningarnas betydelse för informanterna, utmärks också genom att ideella 

föreningarna främjat informanternas aktörskap, på så vis att de känner tillhörighet, att 

människor lyssnar på dem och att de får utveckla sin förmåga att delta aktivt. 

Föreningar möjliggör för individer att skapa sig ett starkare aktörskap, där deras röst 

betyder något och de kan utvecklas som individer. Undersökningens slutsats är att 

sociala nätverk har stor betydelse för dessa ensamkommande unga och att deras sociala 

kapital har ökat sedan de kom till Sverige. 
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7 Diskussion 

Min ursprungliga tanke med denna undersökning var att jag ville lyfta individernas egna 

perspektiv gällande sina sociala nätverk, där jag hade en tanke om att just ideella 

föreningar har haft en stor betydelse för dem sedan de kom till Sverige. Denna 

uppfattning hade jag med mig efter min praktik och ville därför undersöka betydelsen 

av sociala nätverk och ideella föreningar från individers perspektiv som det sällan pratas 

med utan om. Min slutsats är att sociala nätverk har stor betydelse för dessa 

ensamkommande unga, där de fyller många olika funktioner. Exempelvis, 

grupptillhörighet, att känna tillit till andra människor, tillgång till värdefulla kontakter 

och en vardag tillsammans med sina vänner. 

 Utifrån studiens resultat kan vi också utläsa att socialt kapital överlag är en bred 

definition och att det finns flera aspekter att lyfta. Det jag upptäckte under studiens 

gång, var hur det enligt mig fanns olika sfärer där informanterna verkar olika inom 

respektive nätverk och hur de förhåller sig till de rådande strukturerna inom dessa. Detta 

var något som samtliga reflekterade över – deras position i förhållande till 

majoritetssamhället som de till stor del inte känner sig inkluderade inom. Således 

påverkas deras möjligheter att öka sitt sociala kapital negativt av den strukturen. Å 

andra sidan uppvisar informanternas berättelser att de skapat sig stora kontaktnät sedan 

de kom till Sverige, där de känner en stark tillhörighet och att de blir bekräftade som 

viktiga (även inom föreningar), vilket i sin tur påverkat deras sociala kapital och 

aktörskap. 

 Jag anser att det återstår en vidare diskussion om socialt kapital, eftersom det i 

min mening är en fråga om vem och vilken kontext sociala nätverk inkluderar. 

Uppsatsen har visat att informanternas sociala kapital har stärkts, genom att de 

utvecklat stora sociala nätverk. Men utifrån samhället i stort har normer och strukturer 

påverkat informanterna negativt och i sin tur upplevs fortfarande en avsaknad av viktiga 

kontakter som genererar i vinst för individen och deras socialt kapital. Det bekräftar vad 

tidigare forskning har kommenterat, nämligen att migranter har ett lågt socialt kapital. 

Men det betyder också att socialt kapital och definitionen av det skulle behöva utökas, 

för att jag anser att informanternas sociala kapital har ökat eftersom de startade på 
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minus, till att ha utvecklat stora sociala nätverk som för dem själva har betydelse, men 

också hur ideella föreningar har främjat deras sociala kapital och en känsla av att vara 

betydelsefull (aktörskap). Det finns många faktorer som påverkar socialt kapital, vilket 

min uppsats belyser: kontakten till svenska samhället, möjligheten att mobilisera 

resurser inom sociala nätverk, språk och kulturskillnader, individers tillgång till nätverk 

som påverkas av om de är i systemet eller befinner sig asylprocessen och slutligen 

geografiska skäl.  

 Vad jag hoppas att min studie har bidragit med är att förstå hur individer påverkas 

olika av samhällsstrukturer och att strukturerna kan upplevas som exkluderande. Det 

visar på att Sverige behöver arbeta vidare med utbyten mellan kulturer och individer av 

olika samhällsklasser/bakgrund. Där vi människor, måste lära oss av varandra och bryta 

normer som är exkluderande. Just sociala nätverk och ideella föreningar och har en 

viktig roll för att skapa tillgång till fler kontakter, genom att bygga relationer mellan 

samhällsgrupper, som i sin tur kan öka det sociala kapitalet. Jag hoppas också att min 

studie har ökat förståelsen av just ideella föreningars betydelse för en marginaliserad 

grupp som ensamkommande unga, för att känna tillhörighet, att bli lyssnad till och att 

möjliggöra ett aktivt deltagande inom föreningslivet. Överlag tycker jag studien visar att 

sociala nätverk är oerhört viktiga för individer som kommit ensamma till Sverige. 

 Jag har utfört min studie där det geografiskt finns många ideella föreningar vilket 

varierar i olika delar av landet. Det är en aspekt jag tänkt på nu i efterhand som skulle 

vara intressant att undersöka vidare, nämligen hur den geografiska positionen spelar roll 

för möjligheten att utveckla sociala nätverk. Med andra ord, i vilken utsträckning 

sociala nätverk finns tillgängliga men också om det finns aktiviteter och föreningar i 

deras närområde. Detta belyste en av informanterna på ett mycket sorgligt sätt, att flera 

personer som tagit sitt liv eller försökt, hade kanske mått bättre eller levt idag om hen 

hade haft sociala kontakter den kunde lita på eller kände en grupptillhörighet. Att inte 

behöva vara ensam i ett nytt land är något som borde vara en prioritet, att arbeta för att 

inkludera alla människor. 
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Bilagor 

7.1 Bilaga 1 

Informationsblad:  

 

Kul att du skulle vilja ställa upp på en intervju! Det gör mig så glad! 

 

Nu kommer ett lite långt meddelande här med information men vore toppen om du läser 

det, så du vet lite vad vi skulle prata om och hur det skulle gå till.  

 

Det är bara att säga till om du har några andra frågor! 

 

Jag pluggar mänskliga rättigheter vid Lunds Universitet och nu är det min sista termin 

på universitetet och då ska jag skriva en C-uppsats.  

 

Min uppsats handlar om sociala nätverk och ideella föreningars betydelse för 

ensamkommande unga, utifrån ditt perspektiv och åsikter om det. 

 

Där jag kommer att ställa typ dessa frågor: 

Om du vill berätta om dina sociala relationer? Nätverk?  

Vad det har för betydelse för dig?  

Om du är med i någon förening? (När och hur du gick med) 

Att vara med i en förening eller grupp är viktigt för dig? 

 

Det hade varit så kul om du hade velat ställa upp på en intervju med mig. Den kommer 

ta ca 45–60 min och jag kommer att använda ett annat namn för dig, så ingen vet vem 

du är. Jag kommer spela in intervju, för att jag inte ska missa något under tiden vi 

pratar. Jag kommer inte heller föra vidare någon information om vad du säger eller om 

dig. Du har självklart möjlighet att avbryta eller inte svara på frågor under intervjun.  

 

Det är bara att höra av dig om du har några frågor 

Ha det fint!!  

/Cecilia 
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7.2 Bilaga 2 

Intervjuguide:  

 

Jag skriver nu min C-uppsats som handlar om sociala nätverk och föreningars betydelse 

för ensamkommande unga (från Afghanistan). Där jag vill lyfta ditt perspektiv och 

uppfattning av detta i ditt liv. Det kommer vara så att jag ställer lite frågor och sen får 

du svara och berätta vidare.  

 

Som sagt det kommer ta runt 45–60 min tror jag. Jag kommer avidentifiera dig – alltså 

ett annat namn så ingen vet vem du är. Jag kommer att spela in intervjun, för att jag ska 

missa något under tiden. Din information berättar jag inte vidare för någon.  

 

Innan vi börjar vill jag bara säga att du kan avbryta samtalen eller om du inte vill svara 

är det helt okej att säga! Också att du kan dra dig ur om du inte vill vara med innan jag 

skickar in den. 

 

Jag vill också vara tydlig med att detta är en uppsats och jag är en student – finns ingen 

möjlighet för mig att hjälpa dig på något annat sätt. Detta är en intervju i 

utbildningssyfte.  

 

Har du några frågor?  

Annars tycker jag vi börjar! 

 

Allmänt:  

1. Vill du berätta lite om när du kom till Sverige? (vilket år..)  

2. Underfråga: Vilka lärde du känna först…. Vilka va de viktigaste (personerna, 

kontakterna eller organisationerna) när du kom hit? Är de kontakter än idag? 

Betydelse av nätverk/relationer: 

3. Jag tänkte om du kunde beskriva dina sociala kontakter (nätverk) och relationer i 

din vardag: (vilka du träffar, ofta? Vem du går till för att be om hjälp?) vänner, 

vilka typer av grupperingar, organisationer… tillhörighet, (etablerade eller 

ensamkommande?). Träffas ni i verkligheten? Eller online? – bäst av de? 
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4. Från när du kom hit då till nu (återknyta), har dina sociala relationer utvecklats? 

fler/färre?  

 

Vilka är betydelsefulla nu och hur är de viktiga? Funktionen? (jobb, språk, vänner, 

boende, information, viktigt för att ni delar likande liv?) 

5. Hur skulle du vilja att det var idag, vill du ha fler kontakter och relationer: med 

vilka? Saknar? Vilken typ av nätverk vill du ha mer av? kan du tillgå det? 

Tillräckligt? 

 

Möjlig fråga: Det leder kanske in på relationen till samhället, skolan, organisationer… 

(gränsen till ”majoritetssamhället”) – access till det? (svårt eller inte?)  

6. Är dina kontakter och organisation – kopplat till ”etablerade” svenskar och 

samhället i stort? (länken till majoritetssamhället, möjliggörs?) del av samhället? 

Svenska vänner, organisationen hjälpt dig här? (inkludering eller exkludering)  

 

Organisationer/föreningar:  

7. Vill du berätta för mig om du är med i någon förening i, flera? Vad gör du i den? 

Vilka aktiviteter? (är du aktiv/passiv) → När och hur blev du med? 

8. Att vara med i en organisation eller grupp har det betydelse för dig (viktigt) och 

hur har det påverkat dig och ditt liv på något vis? (- utvecklat dig?)  

Vad är dina tankar om detta?   

Kan beröras här:  

- Stöd, hjälp, lyssnad till, fler kontakter, tillhörighet, säkerhet, språk, våga prata 

om saker, kultur, kunskap. Identitet (från en till en annan?) – politiskt 

deltagande… bidrar till något bättre… Känsla av socialt ansvar.  

- Föreningar – något som fattas tycker du? Något som du skulle vilja göra eller 

som behövs i samhället? (beroende på om personen har tid eller inte för 

engagemang)  

 

Samhället: 

9. Känner du att just du kan göra din röst hörd? Isåfall varför/varför inte? HUR? 

Var? Tar du tillvara på detta? – hur stärker det dig? (mobilisera människor)  

 

Kanske berörs: 
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- Organisationen har betydelse här?  

- Hjälpa till i samhället? Du kan hjälpa andra…  

- Utveckla samhället?  

- Vågar du? Lyssnad till? (självförtroende) 

- Andra lyssnar på dig? (mobilisera) 

- Utanförskap?  

 

Nu har jag en sista fråga innan det är slut:  

10. Tror du organisationer eller relationer med andra är viktigt i samhället och för 

människor? Varför? (Hur? Kan de göra förändring? Ni tillsammans?)  för att 

förändra saker?  

 

Okej finns det något som du vidare vill säga innan vi slutar? 

TACK för att du ställde upp! 

- Hur tyckte du det va att svara på frågor? (svårt, lätt, förståelse – språket) 

- Vad var det som gjorde att du ställde upp på intervju? 

- Var det något jag borde ställt?  

 

Har du några frågor? Kontakter vidare som är intresserad av intervju?  

 

Efter intervjun:  

Ägna tid åt hur det gick, kändes situationen och frågorna? 

1. Notera – nervös, samarbetsvillig, hur formade personen sina svar?  

2. Var gjorde vi intervjun? När? 

3. Andra upplevelser av intervjun (nya idéer och intressen?)  

4. Miljön (lugn, stökig, bekant?)  

 

Extra frågor:  

1. Att vara med i organisation tror/känner du att påverkar hur du mår? (isf beskriv) 

2. Om organiseringen möjliggör att avancera? Hur utvecklas som individ? 

3. Hur upplever/upplevde du att du fick information om organisationer som 

kämpade för dig eller dina rättigheter? Fick du ta tag i det själv, eller hjälpte 

någon dig?  

4. Hur länge hade du då varit i Sverige?  
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Att vara med i en organisation och samhället:  

5. Vad får du ut av att vara med i organisation(er)?  

6. Får du ut något av andra personer i organisationen? Vad? Vad gör du tillbaka? 

7. Vidare fråga då… Var får du hjälp i samhället upplever du? 
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7.3 Bilaga 3  

Samtyckesblankett till deltagande vid intervju:  

 

Denna intervju kommer att vara en del av Cecilia Cedlöfs examensarbete, termin 6 på 

kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter vid Lunds Universitet under våren 2018, 

gällande sociala nätverk och ideella föreningars betydelse för ensamkommande unga i 

Sverige utifrån deras perspektiv och åsikter. Jag undersöker alltså om sociala nätverk 

och organisationer påverkar och är viktiga för individer samt om individer stärks genom 

dessa kontakter. Denna uppsats kommer att finnas för allmänheten och kommer att 

publiceras på Lund University Publications (LUP). 

 

Intervjun som personer godkänner sig vara med på kommer att ta ca 45–60 min. 

Individen kommer att vara avidentifierad, alltså att personens namn ändras. Intervjun 

spelas in så att jag inte skall missa något under tiden och din information berättar jag 

inte vidare för någon. Personen godkänner med denna blankett en intervju, men kan 

alltid avbryta samtalet eller om en inte vill svara är det helt okej att säga samt kan dra 

sig ur innan uppsatsen lämnas in.  

 

Jag Cecilia Cedlöf vill också säga att jag gör denna uppsats i min utbildning och som 

student. Jag, Cecilia Cedlöf är därför inte i en position att hjälpa personen på något vis 

med något annat, utan detta är intervju för ett studentarbete.  

 

Du har anmält dig frivilligt till denna intervju och därför behöver jag, Cecilia Cedlöf ditt 

samtycke till att genomföra intervjun. Jag, Cecilia Cedlöf vill återigen påminna om att 

du när som helst kan avbryta, inte svara på frågor samt kan dra tillbaka ditt samtycke 

när jag väl börjat intervjun eller innan uppsatsen lämnas in.  

 

Jag har läst igenom ovanstående information och godkänner, säger ja till mitt 

deltagande i intervjun. Jag har också fått information av Cecilia Cedlöf angående 

studien och är medveten om att jag när som helst kan avbryta eller inte svara på frågor 

och dra tillbaka mitt samtycke.  

 

Jag, Cecilia Cedlöf tackar för att du medverkar i min studie! 

 

 

 

 

Datum:     

Namn:  

Ålder:  

Namnteckning:            Namnteckning på intervjuare: 
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